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Θϋμα: Παιδαγωγικό επϊρκεια αποφούτων τμημϊτων
(Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ & Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ)

ειδικόσ

αγωγόσ

Το ΔΣ τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζει την ϋντονη δυςαρϋςκειϊ του για το ζότημα που ϋχει
προκύψει τισ τελευταύεσ μϋρεσ με την παιδαγωγικό επϊρκεια των αποφούτων
του τμόματοσ Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ (Κατεύθυνςη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ.
Οι εν λόγω απόφοιτοι εύναι εκπαιδευτικού πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ,
κλϊδου ΠΕ71 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, και εργϊζονται τα τελευταύα 14
χρόνια ςε δομϋσ ειδικόσ αγωγόσ (ειδικϊ ςχολεύα, τμόματα ϋνταξησ, παρϊλληλεσ
ςτηρύξεισ), ωσ αναπληρωτϋσ, ϋχοντασ τα ύδια εργαςιακϊ δικαιώματα με τουσ
απόφοιτουσ από το Παιδαγωγικό Τμόμα Ειδικόσ Αγωγόσ του Πανεπιςτημύου
Θεςςαλύασ.
Στον πρόςφατο νόμο για την Έρευνα (4386/2016, ϊρθρο 62), ςυμπεριλόφθηκε
ςτα τμόματα που διαθϋτουν Παιδαγωγικό και Διδακτικό Επϊρκεια, μόνο το
τμόμα του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ, γεγονόσ που αφόνει εκτεθειμϋνουσ τουσ
απόφοιτουσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ.
Παρϊ τισ διαβεβαιώςεισ, από την αρμόδια υπηρεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ,
ότι δεν θα υπϊρξει πρόβλημα με τη ςύνταξη των πινϊκων αναπληρωτών και
την κατϊταξη των αποφούτων των 2 πανεπιςτημιακών τμημϊτων ειδικόσ
αγωγόσ για τη ςχολικό χρονιϊ 2016-2017, το ζότημα παραμϋνει, καθώσ ςε
ενδεχόμενεσ μελλοντικϋσ διαδικαςύεσ πρόςληψησ - διοριςμών οι απόφοιτοι του

Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ κινδυνεύουν να αντιμετωπύςουν προβλόματα
νομοτεχνικόσ φύςεωσ.
Ζητϊμε από την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να αναλϊβει ϊμεςα
πρωτοβουλύα για την ςυμπλόρωςη τησ νομικόσ διϊταξησ που αφορϊ την
Παιδαγωγικό και Διδακτικό Επϊρκεια, ςυμπεριλαμβϊνοντασ και το τμόμα του
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςτα τμόματα που διαθϋτουν Παιδαγωγικό και
Διδακτικό Επϊρκεια.
Οι δϊςκαλοι και νηπιαγωγού ειδικόσ αγωγόσ (ΠΕ71 & ΠΕ61) των Πανεπιςτημύων
Μακεδονύασ και Θεςςαλύασ, τη φετινό ςχολικό χρονιϊ θα εργαςτούν για 15η
χρονιϊ ωσ αναπληρωτϋσ, καλύπτοντασ για μύα ακόμη χρονιϊ οργανικϊ κενϊ
ςτην ειδικό αγωγό. Το Υπουργεύο Παιδεύασ, οφεύλει να ενεργόςει ϊμεςα ώςτε
να μην μϋνουν αρνητικϋσ εντυπώςεισ ςε ςχϋςη με την παιδαγωγικό επϊρκεια,
μα πϊνω απ’ όλα να δρομολογόςει, επιτϋλουσ , ϊμεςα τισ διαδικαςύεσ για το
μόνιμο διοριςμό τουσ και την πλόρη ςτελϋχωςη όλων των δομών ειδικόσ
αγωγόσ.

