Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ αθαίξεζε ηεο
παηδαγσγηθήο επάξθεηαο από ην πηπρίν!
Πξόζθαηα ην Θλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΕΠ) θαηέζεζε πξόηαζε πξνο ην
Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε απόθηεζεο δηδαθηηθήο θαη
παηδαγσγηθήο επάξθεηαο. Η θπβέξλεζε πηνζεηώληαο απηή ηελ εηζήγεζε αλνίγεη ηνλ δξόκν
γηα ηελ απόζπαζε ηεο Παηδαγσγηθήο Επάξθεηαο από ην πηπρίν, παηώληαο ζηνπο λόκνπο ησλ
πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, πςώλνληαο λέα εκπόδηα κεηαμύ πηπρίνπ θαη επαγγέικαηνο
ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ησλ ζεκεξηλώλ ρηιηάδσλ αλαπιεξσηώλ
ζπλαδέιθσλ.
Σηόρνο ηνπο είλαη ε παγίσζε ηνπ άζιηνπ θαζεζηώηνο ηεο αδηνξηζηίαο, ηεο εξγαζηαθήο
αλαζθάιεηαο θαη πεξηπιάλεζεο, ηνπ «θπλεγεηνύ» πξνζόλησλ θαη πηζηνπνηήζεσλ γηα ιίγνπο
κήλεο δνπιεηάο θαη πξνϋπεξεζίαο.
Σηελ πξόηαζε ΙΕΠ θαη Υπνπξγείνπ Παηδείαο πξνβιέπεηαη:
“... Τα μαθήμαηα παιδαγωγικού́ και διδακηικού́ σαπακηήπα πποζθέπονηαι ή (1) από́
ηα Τμήμαηα Πποπηςσιακών Σποςδών (οπού αςηό́ είναι δςναηό́ ) ή κςπίωρ (2) από́:
(α) ηην ππορ ίδπςζη ειδική́ Δομή́ ςπό́ ηην εςθύνη ηηρ Σςγκλήηος
...” και “... οι
απόθοιηοι ώζηε να μποπούν να διδάξοςν ενόηηηερ μαθήμαηων ζηο ζσολείο
(π.σ.
Φςζικέρ Επιζηήμερ και όσι μόνο Φςζική́ ) παπέσονηαι (1) από́ ηα Π ανεπιζηημιακά́
Τμήμαηα και (2) ηιρ Σσολέρ (κςπίωρ για ηα μαθήμαηα ηων άλλων ανηικειμένων ηηρ
ενόηηηαρ, π.σ. όλα ηα μαθήμαηα ηων Φςζικών Επιζηημών ) καηά́ ηη διάπκεια ηων
πποπηςσιακών ζποςδών - ωρ μαθήμαηα ςποσπεωηικά́ , επιλογήρ ή και εκηόρ
ππογπάμμαηορ πηςσίος...”
Με ηελ πξόηαζε απηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα Παλεπηζηήκηα λα παξέρνπλ θύθιν
καζεκάησλ γηα ηελ απόθηεζε Παηδαγσγηθήο Επάξθεηαο είηε κέζα από ηα ίδηα ηα ηκήκαηα
είηε θπξίσο από εηδηθέο δνκέο όπνπ ζα «πνπιηέηαη» ε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε.
Η απόζπαζε ηεο Παηδαγσγηθήο Επάξθεηαο από ην πηπρίν απνζθνπεί ζην λα ζκπαξαιηάζεη
ηα πηπρία από ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ
δεκηνπξγώληαο επηπξόζζεηα εκπόδηα ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Τελ ίδηα ζηηγκή
θηηάρλεηαη κηα θαηλνύξγηα αγνξά όπνπ ζα «πνπιηέηαη θαη ζα αγνξάδεηαη» ε επάξθεηα ησλ
πηπρηνύρσλ. Ήδε ε ΑΣΠΑΙΤΕ, ην ΕΚΠΑ, αιιά θαη άιια παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα έρνπλ
ήδε πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ παηδαγσγηθήο πηζηνπνίεζεο κε
δίδαθηξα (κε ηηκέο από 600 επξώ θαη πάλσ) γηα ηνπο ππεξεηνύληεο εθπαηδεπηηθνύο.

Η απόθηεζε ηεο Παηδαγσγηθήο Επάξθεηαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην αηέιεησην θπλήγη
κνξηνδνηήζεσλ, πηζηνπνηήζεσλ, δηαγσληζκώλ ΑΣΕΠ θαη δεθάδσλ άιισλ θίιηξσλ
θιείλνληαο έηζη ηε ζηξόθηγγα γηα ην πόζνη ζα δνπιέςνπλ ζηελ Εθπαίδεπζε κε βάζε θαη ηηο
νδεγίεο ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ ΟΟΣΑ. Σε αληίζεζε βέβαηα κε ηηο ηξαγηθέο ειιείςεηο ησλ ζρνιείσλ
γηα κόληκν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό πνπ ζα θαιύπηεη ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ.
Σην ίδην ην θείκελν ηνπ ΙΕΠ πξνηείλεηαη ε ελνπνίεζε επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ.
Φεκηθόο λα κπνξεί λα δηδάμεη όιεο ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο θνθ) κε ζηόρν από ηελ κηα
πιεπξά λα εμνηθνλνκεζεί εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία θαη από ηελ άιιε λα
ππεξεηεζνύλ νη αληηπαηδαγσγηθέο αιιαγέο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην πνπ εηνηκάδνπλ κε
ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηδάζθεη κέζσ ησλ δηπιώλ θαη ηξηπιώλ αλαζέζεσλ ηα πάληα.
Δελ αλερόκαζηε λα κπαίλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξα εκπόδηα ζηε ζύλδεζε ηνπ πηπρίνπ κε ην
επάγγεικα! Όιε ε απαξαίηεηε γλώζε γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο λα δίλεηαη
ζην πηπρίν. Σν πηπρίν λα απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνϋπόζεζε δηνξηζκνύ.
Απαηηνύκε:
 Κακία ζθέςε γηα απόζπαζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο από ην
πηπρίν. Σν πηπρίν λα απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα δνπιεηά.
 Μόληκνη καδηθνί δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Καηάξγεζε ησλ
ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. Εμίζσζε δηθαησκάησλ αλαπιεξσηώλ θαη κόληκσλ
ζπλαδέιθσλ.
 Καηάξγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο, ηνπ ζεζκνύ ηνπ δόθηκνπ
εθπαηδεπηηθνύ, όισλ ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο!
 Εηήζηα πεξηνδηθή επηκόξθσζε γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κε πιήξε απαιιαγή
από ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα, ε νπνία λα ππεξεηεί ηηο ζύγρξνλεο κνξθσηηθέο αλάγθεο
ησλ καζεηώλ. Επηκόξθσζε εληαία, δεκόζηα θαη δσξεάλ, κέζα από παηδαγσγηθέο
ζρνιέο, κε θεληξηθή θξαηηθή επζύλε θαη πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θξαηηθή
ρξεκαηνδόηεζε.
 Να επαλέιζεη ε εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρέο θαη λα θαιύςεη παξαπέξα ζπνπδέο.
 Άκεζα λα παξζνύλ κέηξα γηα ην θόζηνο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο επηκόξθσζεο, όπσο
κεηαθίλεζε, δηαηξνθή, ζπγγξάκκαηα, παξνρή πάζν θιπ.
Αζήλα, 19-12-2017

