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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
Το Υπουργείο Παιδείας Αποκλείει τους Εκπαιδευτικούς µε Παιδαγωγικές Σπουδές!
Το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να “τιµωρεί” τους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδαγωγικό
πτυχίο και τους αποκλείει από τους πίνακες των αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών.
Αντίθετα µπορούν να διδάσκουν όσοι έχουν προϋπηρεσία και στερούνται των τυπικών
προσόντων, δηλαδή τίτλου παιδαγωγικών σπουδών! Η παράλογη αυτή ρύθµιση
θεσµοθετήθηκε πριν από δύο χρόνια και είχε ως αποτέλεσµα οι µη έχοντες τα τυπικά
προσόντα διορισµού να γίνουν περισσότεροι από τους έχοντες, σε πολλές ειδικότητες! Η
σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αντί να λύσει το πρόβληµα, αποκαθιστώντας την
αδικία, όπως προτείνει και η ΟΛΜΕ µε έγγραφό της (915 /28-5-04), στο υπό κατάθεση
νοµοσχέδιο, συντηρεί, αντί να καταργήσει, την ισχύουσα διάταξη!
Εµείς, αναρωτιόµαστε :
o Μέχρι πότε θα συνεχίζεται το θέατρο του παραλόγου και θα ευνοούνται οι µη κατέχοντες
Παιδαγωγική Επάρκεια σε βάρος αυτών που επέλεξαν να γίνουν εκπαιδευτικοί;
o Σε ποια άλλη ευνοµούµενη πολιτεία θεσµοθετείται η ισοπέδωση; Οι γονείς είναι ενήµεροι
ότι το ΥΠΕΠΘ προτιµά για τη µόρφωση των παιδιών τους µη εκπαιδευτικούς από τους
εκπαιδευτικούς, τους οποίους εκπαίδευσε το ίδιο το κράτος µε τα χρήµατά τους;
o Γνωρίζουν οι αρµόδιοι του Υπουργείου Παιδείας ότι οι έχοντες τα τυπικά προσόντα είναι
και θα παραµείνουν αποκλεισµένοι από τη διδασκαλία των µαθηµάτων, ενώ κάποιοι που
δεν τα έχουν και που κατάφεραν να αποκτήσουν έστω και λίγη προϋπηρεσία ,µπορούν να
εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών και ωροµισθίων;
Τι λένε για όλα αυτά οι νοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου; Το γνωρίζει το θέµα η
κ.Υπουργός;
o Εµπόδισε κανείς όλους αυτούς που εµφανίζονται µε πολύµηνη προϋπηρεσία (αλήθεια το
Υπουργείο γιατί δεν κάνει επαλήθευση ή έστω δειγµατοληπτική έρευνα, σε πρώτη φάση,
των προϋπηρεσιών που του παρουσιάζουν οι περιφερειακές διευθύνσεις) να εισαχθούν
στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, πρώην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, όπου η προϋπηρεσία
αντιστοιχεί στο 30% των µορίων; Αφού πρόκειται, όµως, συνεχώς να εργάζονται, ως
εκπαιδευτικοί, εκµεταλλευόµενοι τέτοιες ρυθµίσεις γιατί να αποκτήσουν Παιδαγωγικές
Σπουδές;
o Γιατί το Υπουργείο Παιδείας υποβαθµίζει τόσο έκδηλα τις Παιδαγωγικές Σπουδές και
«εκδικείται» την ΣΕΛΕΤΕ / ΑΣΠΑΙΤΕ και τους Πτυχιούχους της;

Καλούµε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, αποκαθιστώντας το δίκαιο να εναρµονιστεί και µε
τις προεκλογικές εξαγγελίες της Ν∆ για τη «Βασική Κατάρτιση Εκπαιδευτικών» (σελίδα 27 του
προγράµµατος για την Παιδεία) και να συµπεριλάβει στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο τη διάταξη:
Στους πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εντάσσονται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδαγωγικό
πτυχίο αλλά στερούνται προϋπηρεσίας ή επιτυχούς συµµετοχής σε διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ, µε σειρά που καθορίζεται από το χρόνο κτήσης των τυπικών προσόντων.
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