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Ανακοίνωζη 
 

Σν Παηδαγωγηθό Σκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο Πάηξαο, ζύκθωλα κε ην ζρέδην λόκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο «ςνέπγειερ Πανεπιζηημίων και Σ.Ε.Ι., ππόζβαζη ζηην Σπιηοβάθμια 

εκπαίδεςζη, Πειπαμαηικά ζσολεία, Γενικά Απσεία ηος Κπάηοςρ και λοιπέρ διαηάξειρ» 
ζπγρωλεύεηαη κε ην Σκήκα Κνηλωληθήο Εξγαζίαο ηνπ Σ.Ε.Θ. Δπηηθήο Ειιάδαο (άξζξα 36 θαη 47) θαη 

κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα Επηζηεκώλ ηεο Εθπαίδεπζεο θαη Κνηλωληθήο Εξγαζίαο! 

 

Απηή ε εμέιημε απνηειεί απόιπηε ππνβάζκηζε ηεο παηδαγωγηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ση ζρέζε κπνξνύλ λα έρνπλ δύν δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα, όπωο 

απηό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε απηό ηνπ θνηλωληθνύ ιεηηνπξγνύ; ε πνην πξόγξακκα ζπνπδώλ βαζίδεηαη 

κηα ηέηνηα ζπγρώλεπζε, ζε πνηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ζην πιαίζην πνηαο εηζήγεζεο θαη κειέηεο; 

 

Είλαη μεθάζαξν όηη πξόθεηηαη γηα άιιε κηα ελέξγεηα πνπ ππνβαζκίδεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, δεκηνπξγώληαο, έηζη, έλα επηθίλδπλν δεδνκέλν, πνπ αλνίγεη πόξηα δηεθδίθεζεο 

επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ζε άιινπο θιάδνπο ζηελ πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιινηώλνληαο ηελ 

πνηόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

 

Είλαη αληζηόξεηε ε δηάιπζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ καο, ε απαμίωζε ηεο 

επηζηεκνζύλεο ηνπ θιάδνπ, ε αθύξωζε ηωλ πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ θαη ε δηάιπζε ηεο ζπλνρήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

 

Η αληη-εθπαηδεπηηθή θαη θνηλωληθά ηζνπεδωηηθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θέξλεη ηηο 

βαζηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ αγώλα θαη ηα θεθηεκέλα έγηλαλ δεηνύκελα! 

 

Ο ύιινγνο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηελ πνιηηηθή πνπ έρεη θέξεη όιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε θαηάζηαζε ππνιεηηνπξγίαο, πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη απαηηεί ηελ απόζπξζε ηεο 

ξύζκηζεο γηα ηε ζπγρώλεπζε ηνπ ΠΣΔΕ Πάηξαο κε ην Σκήκα Κνηλωληθήο Εξγαζίαο. 

 

Όσι ζηην ςποβάθμιζη ηος Δημόζιος ζσολείος και ηος επαγγέλμαηορ ηος εκπαιδεςηικού 
 

 

  Γηα ην Δ.. 
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