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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Στον Νόμο 3833/2010, «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», και ειδικά το κεφ. Γ΄, άρθρο 11,
παράγρ.8, περί αποσπάσεων «εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη
εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα» αναφέρεται ότι «… οι υφιστάμενες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά
κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010»,
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την εκφρασμένη έντονη
ανησυχία πολλών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ενημερώνει
καταρχάς ότι:
(1) Τα Πανεπιστήμια κάθε χρόνο αποστέλλουν τεκμηριωμένα και αναλυτικά
αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης,
τα οποία και ικανοποιούνται, προκειμένου για την απόσπαση εκπαιδευτικών
Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης, για επικουρικό διδακτικό έργο στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
(2) Ειδικά στα Παιδαγωγικά Τμήματα, τα Προγράμματα Σπουδών τους
εμπεριέχουν ένα κεντρικό και νευραλγικό πυρήνα μαθημάτων σχετικών με την
Πρακτικής Άσκησης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες, μαθήματα που βασίζονται
απόλυτα στα επικουρικά εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα αριθμού
αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, ειδικοί ανά
μάθημα, επιτελούν : (α) Ρόλο διδάσκοντα-μέντορα κατά την προετοιμασία
των μαθησιακών δραστηριοτήτων, (β) Άμεση εποπτεία και παρακολούθηση
των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών ατομικά ή κατά ομάδες (ανάλογα με
το επίπεδο Πρακτικής Άσκησης), στις κατά τόπους εκπαιδευτικές μονάδες.
(3) Επιπρόσθετα, και άλλα Τμήματα των Πανεπιστημίων εμπεριέχουν στο
Πρόγραμμα Σπουδών τους μαθήματα που εντάσσονται στην κατηγορία της
«Διδακτικής Γνωστικού Αντικειμένου» (π.χ. Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία,
Μουσική κ.ά), και μέσω αυτών έχουν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης σε
σχολικές μονάδες Β’θμιας ή και Α’θμιας Εκπαίδευσης.
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Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ διευκρινίζει προς το Υπουργείο Παιδείας
Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης, ότι:
(1) Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για μαθήματα Πρακτικής Άσκησης σε
Παιδαγωγικά Τμήματα, ή για μαθήματα Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων
άλλων Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν στη συνέχεια να γίνουν
εκπαιδευτικοί Α’θμιας ή Β’θμιας Εκπαίδευσης, κατέχουν θέσεις προσωπικού με
πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα.
(2) Ενδεχόμενη ελαφρά ή σημαντική μείωση των συναφών αποσπάσεων,
καθιστά το εκπαιδευτικό έργο επισφαλές. Ιδιαίτερα στα Παιδαγωγικά Τμήματα,
μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία πραγματοποίησης των μαθημάτων
Πρακτικής Άσκησης, και κατά συνέπεια την αδυναμία να ολοκληρώσουν οι
φοιτητές/τριες τις σπουδές τους.
Κατά συνέπεια, η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ ζητά από το Υπουργείο
Παιδείας Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης:
Να ικανοποιηθούν πλήρως όλα τα τεκμηριωμένα αιτήματα των
Πανεπιστημίων για τις αναγκαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α’θμιας και
Β’θμιας Εκπαίδευσης, για επικουρικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας Σπουδών, καθώς
και η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριών.
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