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Ψήθηζμα ηεξ Γεκηθήξ Σοκέιεοζεξ Γηδηθήξ Σφκζεζεξ ημο Δηδαζθαιείμο «Δ.
Γιεκυξ»
ημο Παηδαγςγηθμφ Τμήμαημξ Δεμμηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζημ ΑΠΘ
Ε Γεκηθή Σοκέιεοζε Γηδηθήξ Σφκζεζεξ (Γ.Σ.Γ.Σ.) ημο Δηδαζθαιείμο ‘Δ. Γιεκυξ’ ημο Π.Τ.Δ.Γ. ζημ
Α.Π.Θ. πμο ζοκήιζε ζηηξ 11 Φεβνμοανίμο 2011 ζοδήηεζε ηεκ απυθαζε ημο Υ.Π.ΔΜ.Θ. γηα ηεκ
ακαζημιή ηςκ ελεηάζεςκ εηζαγςγήξ ηςκ μεηεθπαηδεομμέκςκ ζηα Δηδαζθαιεία, υπςξ αοηή
απμηοπχκεηαη ζημ έγγναθμ πμο μ Γ.Γ. ημο Υ.Π.ΔΜ.Θ. απέζηεηιε ζηηξ 9 Φεβνμοανίμο 2011 ζηε
Δηδαζθαιηθή Ομμζπμκδία. Υπυ ημ θςξ ηςκ κέςκ αοηχκ ελειίλεςκ θαη ζε ζομθςκία με ηηξ ζέζεηξ
πμο έπμοκ δηαηοπςζεί απυ ηε Σφκμδμ ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ Παηδαγςγηθχκ Τμεμάηςκ θαη
Δηδαζθαιείςκ ζηε Θεζζαιμκίθε, ε Γ.Σ.Γ.Σ ημκίδεη ηα ελήξ:



Τα Δηδαζθαιεία ζοκηζημφκ μηα ζεμακηηθή δεμυζηα αθαδεμασθή δμμή πμο, με ηα επέγγοα ηεξ
επηζηεμμκηθήξ εγθονυηεηαξ, ιεηημφνγεζε θαη ιεηημονγεί επηθένμκηαξ μοζηαζηηθέξ θαη
μαθνμπνυκηεξ αιιαγέξ ζηεκ εθπαίδεοζε εθ ηςκ έζς. Τα Δηδαζθαιεία έπμοκ ζομβάιεη
απμθαζηζηηθά ζημκ επακαπνμζδημνηζμυ ημο νυιμο ημο/ηεξ εθπαηδεοηηθμφ ςξ δηακμμφμεκμο
θαη ςξ θμνέα αιιαγχκ ζηε ζπμιηθή μμκάδα, ςξ εκενγμφ οπμθεημέκμο πμο δίδεη έμθαζε
ζημκ θνηηηθυ ιυγμ, ηε δεμημονγηθυηεηα θαη ηεκ παηδαγςγηθή αοημκμμία ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ.



Πνμηείκμομε ηε μεηελέιηλε ημο ζεζμμφ ηςκ Δηδαζθαιείςκ πνμξ ηεκ θαηεφζοκζε πμο
πενηγνάθεηαη ζηεκ απυθαζε ηεξ Σοκυδμο ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ Παηδαγςγηθχκ Τμεμάηςκ
θαη ηςκ Δηδαζθαιείςκ, έηζη χζηε κα ακηαπμθνίκεηαη ζηε δηανθχξ μεηαβαιιυμεκε
εθπαηδεοηηθή πναγμαηηθυηεηα. Οθείιμομε, ςζηυζμ, κα ακαγκςνίζμομε υηη ηα Δηδαζθαιεία
μέζα απυ ηε μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημοξ εμπιμφηηζακ ηεκ πνςημβάζμηα εθπαίδεοζε με
εθπαηδεοηηθμφξ θαη ζηειέπε (ζπμιηθμφξ ζομβμφιμοξ, πνμσζηαμέκμοξ δηεοζφκζεςκ θιπ.)
πμο είκαη ζε ζέζε κα οιμπμημφκ δηάθμνα θαηκμηυμα πνμγνάμμαηα, ζομβάιιμκηαξ ζηε
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ζοκεπή ακαηνμθμδυηεζε ημο ζπμιείμο με ημ Πακεπηζηήμημ. Ωξ εθ ημφημο, ε Γ.Σ.Γ.Σ.
εθθνάδεη ηε δοζανέζθεηά ηεξ γηα ημ υηη ε πμιηηηθή εγεζία ημο Υπμονγείμο πνμπςνά πςνίξ
επανθή αηηημιυγεζε ζηεκ θαηάνγεζε εκυξ ζεζμμφ πμο έπεη θαηαληςζεί ζηε ζοκείδεζε ηςκ
εθπαηδεοηηθχκ ςξ μ μμκαδηθυξ ζεζμυξ πμο ακακεχκεη ηηξ γκχζεηξ ημοξ ζε ζοκζήθεξ
αθαδεμασθήξ ειεοζενίαξ. Γπηπιέμκ, με ημ κα οπμζηενίδεη υηη ηα Δηδαζθαιεία δεκ
ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ πναγμαηηθέξ ακάγθεξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, ημ Υ.Π.ΔΒ.Θ. θαίκεηαη
έμμεζα κα απαληχκεη έκακ ζεζμυ πμο έπεη μπμιηάζεη ημκ εθπαηδεοηηθυ θιάδμ με έκα
δοκαμηθυ ζεηηθά δηαθείμεκμ ζε αιιαγέξ θαη νήλεηξ με παναδμζηαθέξ πναθηηθέξ, θαζχξ θαη
με θνηηηθή ακαζημπαζηηθή ζηάζε απέκακηη ζημ νυιμ ημοξ, ζημ δεμυζημ ζπμιείμ θαη ζηηξ
πνμθιήζεηξ πμο ε ζφκζεηε ζπμιηθή πναγμαηηθυηεηα ζέηεη.


Γθθηκχκηαξ απυ ηε ζέζε υηη μ πνμζδημνηζμυξ ηςκ «πναγμαηηθχκ ακαγθχκ ηςκ
εθπαηδεοηηθχκ» ζοκηζηά μηα βαζφηαηα πμιηηηθή πνάλε, θνμκμφμε υηη ζηυπμξ ηεξ
μεηεθπαίδεοζεξ δεκ είκαη ε δηαμυνθςζε ημο/ηεξ επανθχξ θαηανηηζμέκμο/εξ (ζφμθςκα με
ηηξ ηνέπμοζεξ θάζε θμνά ελειίλεηξ) εθπαηδεοηηθμφ ζημ πιαίζημ
πνμγναμμάηςκ

με

ζηεκά

ενγαιεηαθυ

πενηεπυμεκμ.

Ακηίζεηα,

βναπφπνμκςκ

οπμζηενίδμομε

μηα

ακζνςπηζηηθμφ παναθηήνα μεηεθπαίδεοζε πμο επηδηχθεη ηε δηαμυνθςζε εθπαηδεοηηθχκ με
αοηεκένγεηα, με δεληυηεηεξ θνηηηθήξ ακάγκςζεξ ηεξ ζπμιηθήξ πναγμαηηθυηεηαξ θαη
ακαζημπαζμμφ ημο ηνυπμο πμο μη ίδημη/-εξ ζε ζοκενγαζία με ημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ
μαζήηνηεξ ζοκδηαμμνθχκμκηαη ςξ θμηκςκηθά οπμθείμεκα. Απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα ηεκ
οιμπμίεζε ηςκ ζηυπςκ αοηχκ είκαη ε απαιιαγή ηςκ εθπαηδεοηηθχκ απυ ηα δηδαθηηθά ημοξ
θαζήθμκηα θαη ημ άγπμξ ηεξ θαζεμενηκήξ πνάλεξ.

Με βάζε ηηξ παναπάκς ζέζεηξ, οπμζηενίδμομε υηη θάζε πνμζπάζεηα μεηελέιηλεξ εκυξ ηυζμ
ζεμακηηθμφ ζεζμμφ δεκ μπμνεί κα ζοκηειείηαη πανά μυκμ με ημ ζεζμυ αοηυ, ηα Δηδαζθαιεία, εκ

ιεηημονγία. Καιμφμε, επμμέκςξ, ημ Υπμονγείμ κα πνμβεί ζηε δηεκένγεηα ημο ζπεηηθμφ δηαγςκηζμμφ.

Δεημφμε, επηπιέμκ, απυ ηεκ πμιηηηθή εγεζία ημο Υπμονγείμο κα ιάβεη οπυρε, αθεκυξ, ηεκ
εθπεθναζμέκε θμηκή πνυηαζε ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ Παηδαγςγηθχκ Τμεμάηςκ θαη ηςκ Δηδαζθαιείςκ
(υπςξ απμηοπχζεθε ζηε Σφκμδμ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ) θαη, αθεηένμο, κα ζοκενγαζηεί με ημοξ/ηηξ
Πνμέδνμοξ ηςκ Δηδαζθαιείςκ έηζη χζηε μέζα απυ ηε δεμυζηα δηαβμφιεοζε κα πνμθφρεη μηα θμηκά
απμδεθηή πνμζέγγηζε γηα ηε μεηελέιηλε ημο ζεζμμφ ηεξ μεηεθπαίδεοζεξ πνμξ υθειμξ ηεξ
εθπαίδεοζεξ ζηε πχνα μαξ αιιά θαη ηεξ παηδείαξ γεκηθυηενα.
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