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Η θαηάργεζε ηωλ Δηδαζθαιείωλ κε ηο πρόζτεκα ηες κεηαρρσζκηζηηθής ζέιεζες
ΨΗΦΙΜΑ ΣΗ ΤΝΟΔΟΤ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ
ην πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ πνπ ην Τ.Π.ΓΒΜ.Θ. είρε αξρίζεη γύξσ από ην ζέκα ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη ηεο
κεηεμέιημεο ηνπ ζεζκνύ απηνύ, ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα/ Γηδαζθαιεία, ε ΓΟΔ θαη ε ύλνδνο ησλ
Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ, ζε θνηλή ζπλάληεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γηδαζθαιείσλ,
θαηέζεζαλ πξνηάζεηο. Αληί ηεο ζπλέρηζεο ηνπ δηαιόγνπ, ην Τπνπξγείν αλέιαβε ηελ επζύλε γηα ην
πάγσκα ηνπ ζεζκνύ ησλ Γηδαζθαιείσλ ρσξίο ν δηάινγνο λα έρεη επί ηεο νπζίαο αλαπηπρζεί θαη λα έρεη
δώζεη ηα πξώηα ηνπ έζησ απνηειέζκαηα, αιιά θαη ρσξίο λα έρνπλ ζπζηεκαηηθά δξνκνινγεζεί,
ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζπλέξγεηα όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη από όζα γλσξίδνπκε, άιιεο κνξθέο
κεηεθπαίδεπζεο.

Δπηπξόζζεηα, γηα λα αηηηνινγεζεί απηή ε απόθαζε

ζίγεηαη εύζρεκα ην έξγν ησλ

Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ, θαζώο αλαθέξεηαη πσο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ Γηδαζθαιείσλ είλαη
πνιιέο θνξέο ίδηα κε απηά ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη πσο δελ ιακβάλεηαη ππόςε ην γεγνλόο όηη πξόθεηηαη
γηα δηδαζθαιία ελειίθσλ.

Η ύλνδνο ησλ Πξνέδξσλ

ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ –ζε θνηλή ζπλάληεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο

ησλ Γηδαζθαιείσλ – ζε δύν δηαδνρηθέο ηεο ζπλεδξίεο, ηόζν ζην Ρέζπκλν ζηηο 19 θαη 20 Ννεκβξίνπ
2010 όζν θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 5 θαη 6 Φεβξνπαξίνπ, επεζήκαλε ηε ζεκαληηθόηεηα θαη ηελ
θξηζηκόηεηα ηνπ δεηήκαηνο ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη θαηέζεζε έλα πιαίζην αξρώλ γηα ηε θύζε ηεο
κεηεθπαίδεπζεο θαη ην ζύγρξνλν ξόιν ησλ Γηδαζθαιείσλ σο θνξέσλ κεηεθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ην ζρεηηθό θείκελν, γηλόηαλ ζαθέο όηη ηα Γηδαζθαιεία
είλαη αθελόο κελ εγθαηεζηεκέλα ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο θνξείο κεηεθπαίδεπζεο θαη δηα
βίνπ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο αθεηέξνπ δε άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ην δεκόζην ραξαθηήξα ηεο
εθπαίδεπζεο, θπξίσο κέζα από ηελ πξνζάξηεζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα, ηα
νπνία από ηε ζέζε θαη ην ξόιν ηνπο έρνπλ ην ρξένο θαη ηελ ηθαλόηεηα λα δηακνξθώζνπλ ζπγθεθξηκέλε
θηινζνθία πεξί κεηεθπαίδεπζεο, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζύγρξνλνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ.
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Η ύλνδνο θαηέζηεζε ζαθέο από ηελ αξρή, όηη ην Παλεπηζηήκην είλαη ν θπζηθόο ρώξνο αλάπηπμεο θαη
δηαζθάιηζεο ηεο έξεπλαο θαη ησλ κνξθώλ δηδαζθαιίαο ζε ζπλζήθεο επηζηεκνληθήο εγθπξόηεηαο,
απηνηέιεηαο θαη ειεπζεξίαο. Δίλαη, επίζεο, ν ρώξνο κέζα από ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα αλαδπζνύλ - ζην
πιαίζην πνιιαπιώλ δηαδξάζεσλ, ζπλεξγεηώλ θαη δπκώζεσλ ζηνπο θόιπνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο
πξαγκαηηθόηεηαο - νη ηδέεο γηα ηελ αλακόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ.
Απνδερόκελα ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη ηα Γηδαζθαιεία ηελ πξόζθιεζε ελόο δηαιόγνπ, ζπλέηαμαλ
θαη δεκνζηνπνίεζαλ πξνηάζεηο θαζηζηώληαο θαλεξό όηη έρνπλ γλώζε, ζέζε θαη ξόιν ζε όηη αθνξά ζηε
κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ νπνία θαη ππεξαζπίδνληαη έρνληαο αθξηβώο ηελ πιήξε εηθόλα
θαη ηελ απόιπηε ζπλαίζζεζε ησλ εηδηθώλ θαη πνηθίισλ αλαγθώλ γηα παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο θαη
κεηεμέιημεο. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηε κνξθή ηεο Μεηεθπαίδεπζεο, ε ύλνδνο ηάζζεηαη ππέξ ηεο
δηαηήξεζήο ηεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε πξνγξάκκαηα επέιηθηεο
επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.

Ωζηόζν, δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από απηά.

Δπηπιένλ,

πξνηείλεη, κέζα από ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, λα δηεπξπλζεί ν ξόινο ησλ
Γηδαζθαιείσλ, έηζη ώζηε ηα Γηδαζθαιεία λα θαιύςνπλ θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (π.ρ.
ζπκβάιινληαο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Β/Θκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή, ζηελ
παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Β/Θκηαο εθπαίδεπζεο).
Η αηηνύκελε αλαβάζκηζε ησλ Γηδαζθαιείσλ δελ ζεκαίλεη θαηάξγεζή ηνπο. Ούηε

κπνξεί λα είλαη

αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο απνθνπήο ηνπ ζεζκνύ ηεο κεηεθπαίδεπζεο από ην δεκόζην, επξύ, πνιιαπιό
θαη αθαδεκατθό ραξαθηήξα ηεο.

Ούηε λα έξρεηαη ζε επζεία αληηπαξάζεζε κε ηε ζέιεζε ησλ

εκπιεθόκελσλ θαη άκεζα ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ –ηνπ ζώκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ θνξέσλ ηνπο
θαζώο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θνξέσλ- κε ην πξόζρεκα ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο ζέιεζεο. Οη θνξείο
απηνί είλαη εμίζνπ ηθαλνί λα νξακαηηζηνύλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα επσκηζηνύλ ηε κεηαξξύζκηζε πνπ
έρεη αλάγθε ν ζεζκόο. Αληίζεηα, ν δηάινγνο απηόο, ζύκθσλα κε ηελ επηζηνιή

ηελ νπνία ν Γεληθόο

Γξακκαηέαο ηνπ Τ.Π.ΓΒΜ.Θ. θ. Βαζίιεο Κνπιατδήο απεύζπλε ζηε ΓΟΔ θαη όπνπ αλαθνηλώλεη επίζεκα
ηε κε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ γηα ηα Γηδαζθαιεία θέηνο, ζα μεθηλήζεη (ή ζα ζπλερηζηεί, θαηά ηε
δηαηύπσζε ηνπ Τπνπξγείνπ) από ηε κεδεληθή βάζε, ηελ νπνία ζέηεη ε δξακαηηθή απηή απόθαζε,
ελόςεη ησλ ζεζκηθώλ αιιαγώλ ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν επεμεξγάδεηαη. Σν Τ.Π.ΓΒΜ.Θ. δελ αλαθέξεη,
όκσο, ηίπνηα γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ή/θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαιόγνπ.

Ούηε γηα ηα πνηνηηθά θαη

πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ην νδήγεζαλ ζηελ απόθαζε απηή.
Καιούκε ηο Τποσργείο, έζηω θαη ηελ ηειεσηαία ασηή ζηηγκή, λα ζσλεθηηκήζεη ηης αληηδράζεης,
ηης προηάζεης θαη ηης ζέζεης ηοσ εθπαηδεσηηθού θόζκοσ καδί κε ηελ αλάγθε ηες αλαβάζκηζες
ηοσ ζεζκού ηες κεηεθπαίδεσζες θαη λα προζέιζεη ζε πραγκαηηθό δηάιογο κε ηοσς θορείς.

Το Προεδρείο της Σσμόδοσ
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