
 
 

Απόφαςη 88ησ ΓΣ 

Οι δυςοίωνεσ για τα Παιδαγωγικά Τμήματα εξελίξεισ που δρομολογεί η 

ςυγχώνευςη του Παιδαγωγικού Τμήματοσ του Πανεπιςτημίου Πατρών με το 

τμήμα Κοινωνικήσ Εργαςίασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ. Ο ρόλοσ και το 

μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

 

Ακαδημαώκό και επιςτημονικό ϋγκλημα αποτελεύ η απόφαςη 

ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ  Ελλϊδασ που περιλόφθηκε ςτο πολυνομοςχϋδιο 

«Συνϋργειεσ Πανεπιςτημύων και Τ.Ε.Ι., πρόςβαςη ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, 

πειραματικϊ ςχολεύα, Γενικϊ Αρχεύα του Κρϊτουσ και λοιπϋσ διατϊξεισ» που 

ψηφύςτηκε από την κυβερνητικό πλειοψηφύα αιφνιδιαςτικϊ, δύχωσ διϊλογο με 

την εκπαιδευτικό κοινότητα τη Μεγϊλη Τρύτη. Η μετονομαςύα του 

Παιδαγωγικού Τμόματοσ ςε Τμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ φαύνεται να εντϊςςεται ςε μια, εκ του πονηρού, ςυζότηςη  περύ 

«ολοκλόρωςησ του κύκλου των Παιδαγωγικών Τμημϊτων», ερόμην του 

κλϊδου, η οπούα εύναι πολύ  επικύνδυνη για το μϋλλον των Παιδαγωγικών 

Τμημϊτων.  

Με βϊςη την ςυγχώνευςη αυτό, ανούγει ο δρόμοσ για ανϊλογεσ 

ςυγχωνεύςεισ ςτο μϋλλον, με ορατό τον κύνδυνο τησ ςύγχυςησ των 

επιςτημονικών πεδύων των τμημϊτων, ανακατατϊξεων με αρνητικό πρόςημο 

για  τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων και δυςούωνεσ προοπτικϋσ 

για το μϋλλον των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, των επαγγελματικών 

δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ, των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των εν 

ενεργεύα δαςκϊλων αλλϊ και τη δομό και τον προςανατολιςμό του δημοτικού 

ςχολεύου.  

Οι εκπαιδευτικοί τησ πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ δεν πρόκειται να  

ανεχτούμε τον ςχεδιαςμό του μέλλοντοσ τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ  με βάςη 

«θολέσ» επιδιώξεισ, ερήμην του εκπαιδευτικού κινήματοσ. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα 

λάβει όλεσ τισ απαιτούμενεσ πρωτοβουλίεσ για την υπεράςπιςη του χαρακτήρα 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων αλλά και την ενίςχυςη και  αναβάθμιςη του 

ρόλου τουσ. 



Ζητάμε: 

 Την ϊμεςη ανϊκληςη τησ ςυγχώνευςησ του Παιδαγωγικού 

Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. 

Δυτικόσ  Ελλϊδασ. 

 Να μην ςυμπεριληφθεύ το νϋο τμόμα ςτο μηχανογραφικό με το 

οπούο θα δηλώςουν προτιμόςεισ ςχολών οι υποψόφιοι για την 

Τριτοβϊθμια εκπαύδευςη για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2019-2020. 

 Αναβϊθμιςη-ενύςχυςη τησ λειτουργύασ και του ρόλου των 

Παιδαγωγικών Τμημϊτων. Μετεξϋλιξό τουσ ςε Παιδαγωγικϋσ 

Σχολϋσ με τμόματα προςχολικόσ, δημοτικόσ εκπαύδευςησ και 

ειδικόσ αγωγόσ. 

 Τα Παιδαγωγικϊ Τμόματα να αναλϊβουν πλόρωσ τη χορόγηςη 

διδακτικόσ-παιδαγωγικόσ επϊρκειασ και τησ επιμόρφωςησ των 

εκπαιδευτικών. 

 Έναρξη κύκλου δρϊςεων (ημερύδεσ, ςυναντόςεισ με τουσ 

προϋδρουσ και τισ Γ.Σ.  των Παιδαγωγικών Τμημϊτων) με ςτόχο 

τη διαμόρφωςη τησ τελικόσ πρόταςησ για το μϋλλον των 

Παιδαγωγικών Τμημϊτων. 

 
 

Οι αντιπρόςωποι ςτην 88η Γ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 
 


