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Θϋμα: Ακαδημαώκό και επιςτημονικό ϋγκλημα, το ςχϋδιο ςυγχώνευςησ του 

Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ με το Τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του ΤΕΙ Δυτικόσ  

Ελλϊδασ 

Με αιςθόματα ϋκπληξησ και βαθιϊσ απογοότευςησ, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋγινε 

γνώςτησ τησ πρόταςησ  του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ για «απορρόφηςη του 

Τμόματοσ Κοινωνικόσ Εργαςύασ» του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ. Μια πρόταςη που ϋρχεται 

να υλοποιόςει το Σχϋδιο Νόμου για τα πειραματικϊ και πρότυπα ςχολεύα, το Λύκειο 

και τισ ςυγχωνεύςεισ ςχολών, που βρύςκεται υπό ψόφιςη ςτη Βουλό, όπου 

προβλϋπεται ότι το Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Πϊτρασ 

ςυγχωνεύεται με το Τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ (ϊρθρα 36 

και 47) και μετονομϊζεται ςε Τμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ 

Εργαςύασ. 

Η μεγϊλη και δυςϊρεςτη ϋκπληξη προϋρχεται από την ανϊγνωςη των όςων 

εύχε πει ο πρόεδροσ του παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ, ςυνϊδελφοσ Γιώργοσ 

Νικολϊου ςτισ 6 Μαρτύου 2018 ςτην εκδόλωςη τησ Δ.Ο.Ε. ςτην Πϊτρα που εύχε 

πραγματοποιηθεύ ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ τησ Δ.Ο.Ε. ενϊντια ςτη ςυγχώνευςη των 

Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ των Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικϊ Τμόματα Προςχολικόσ 

Αγωγόσ: «Τα μϋχρι χτεσ Τμόματα Βρεφονηπιοκόμων τα οπούα αςχολούνταν με φροντύδα 

και όλοι γνωρύζουμε ότι ϊλλο εύναι η φροντύδα ϊλλο εύναι η εκπαύδευςη, αποκτούν μια 

ϊλλη διϊςταςη η οπούα εύναι βϋβαιο κατϊ τη γνώμη μου –βεβαύωσ εύχομαι να διαψευςτώ- 



θα οδηγήςει ςε ςύγχυςη ςτο μέλλον ανάμεςα ςτα επαγγελματικά δικαιώματα των 

αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων πρώιμησ προςχολικήσ εκπαίδευςησ και των 

Τμημάτων ΤΕΑΠΗ ό όπωσ αλλιώσ ονομϊζονται, τα οπούα εν πϊςη περιπτώςει εκπαιδεύουν 

τουσ και τισ νηπιαγωγούσ.» για να ςυμπληρώςει λύγο παρακϊτω τονύζοντασ το 

εξαιρετικϊ ρευςτό τοπύο που επικρατεύ ςτην πανεπιςτημιακό εκπαύδευςη και την 

εκπαύδευςη γενικοότερα: «Επειδό όμωσ ςτην Ελλϊδα ποτϋ κανεύσ δεν ξϋρει από πού του 

ξεφυτρώνει μια αλλαγό και πωσ μπορεύ να εξελιχθούν τα πρϊγματα, θα πρϋπει και η 

Ομοςπονδύα και εςεύσ οι ύδιοι να εύςτε και ενόμεροι και εν εγρηγόρςει προκειμϋνου να 

αντιμετωπύςετε κϊποιεσ τϋτοιεσ καταςτϊςεισ.» 

Εύναι εξαιρετικϊ δυςϊρεςτη ϋκπληξη η αντιπαραβολό των παραπϊνω με την 

πρόταςη του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ που κλεύνει τα μϊτια ςτισ αλλαγϋσ που 

μπορεύ «να ξεφυτρώςουν» ανϊ πϊςα ςτιγμό  για το μϋλλον του Δημοτικού Σχολεύου 

αλλϊ και για τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων του ύδιου του τμόματοσ. 

Ποια υπόρξαν τα κύνητρα και ποιεσ οι επιςτημονικϋσ εξελύξεισ που μεταβϊλλουν 

το θολό τοπύο και τουσ κινδύνουσ που μπορεύ να επιφυλϊςςει η νυν ςυγχώνευςη ςε 

ςχϋςη με αυτόν που επιχειρόθηκε το 2017-2018 και την οπούα απϋτρεψε η ςθεναρό 

ςτϊςη τησ Δ.Ο.Ε. με την ςτόριξη των περιςςότερων Παιδαγωγικών Τμημϊτων και του 

ύδιου του προϋδρου του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ; 

 Τι ϊλλαξε, επιςτημονικϊ, από την ομόφωνη απόφαςη του Τμόματοσ για τισ 

ςυνενώςεισ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με την οπούα «Το Π.Τ.Δ.Ε., ομόφωνα και επύ τησ αρχόσ εύναι 

αντύθετο με το ςχϋδιο απορρόφηςησ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ από το Π.Π. και 

εξουςιοδοτεύ τον πρόεδρο να καταψηφύςει τη ςχετικό πρόταςη ςτη Σύγκλητο»;  

Το ςκεπτικό τησ πρόταςησ ότι « … εύναι ςαφϋσ: τα ΠΤΔΕ μϊλλον ϋχουν κλεύςει 

τον κύκλο τησ μϋχρι ςόμερα λειτουργύασ τουσ» ςε ςυνδυαςμό με την «εύδηςη» ότι «…η 

εξϋλιξη αυτό θα μπορούςε να αποτελϋςει την αφετηρύα για ϋναν γενικότερο 

προβληματιςμό ςχετικϊ με το μϋλλον και τισ προοπτικϋσ των Παιδαγωγικών Τμημϊτων 

Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ και ςε ϊλλα ελληνικϊ Πανεπιςτόμια, θϋμα το οπούο, ούτωσ ό 

ϊλλωσ, απαςχολεύ τη Σύνοδο Προϋδρων και Κοςμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημϊτων 

τησ χώρασ» δεύχνει ολοφϊνερα ςτην κατεύθυνςη μιασ «ςυζότηςησ» που διεξϊγεται 

ερόμην των εκπαιδευτικών και των φοιτητών, αυτούσ δηλαδό που ουςιαςτικϊ αφορϊ 

η οπούα φαύνεται να ϋχει όδη καταλόξει ςτο ςυμπϋραςμα ότι τα Παιδαγωγικϊ 



Τμόματα ϋχουν κλεύςει τον κύκλο τουσ.  Κι αν ο προβληματιςμόσ εύναι ειλικρινόσ κι 

αποβλϋπει ςτην ςτόριξη των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, γιατύ πουθενϊ δεν 

διατυπώνεται το αύτημα για ενύςχυςό τουσ με μϋτρα όπωσ η επαναλειτουργύα τησ 

Μετεκπαύδευςησ; 

Όπωσ αναφϋρεται ςτην εξαιρετικό επιςτολό ομότιμων καθηγητών η οπούα μασ 

κοινοποιόθηκε: «Αν μοναδικό κριτόριο για τη λειτουργύα ενόσ Τμόματοσ όταν η 

απορροφητικότητα των πτυχιούχων του, τότε θα ϋπρεπε, με εξαύρεςη τισ 

Στρατιωτικϋσ Σχολϋσ, να κλεύςουν αμϋςωσ ΟΛΑ τα Τμόματα των ελληνικών ΑΕΙ. Το 

ϋγκλημα που θα ςυντελεςτεύ με τη ςυγχώνευςη δεν θα εύναι ςτιγμιαύο, αλλϊ θα εύναι 

διαρκϋσ. Τα κριτόριϊ για τη ςυγχώνευςη δε φαύνεται να εύναι ακαδημαώκϊ. Εύναι, 

μϊλλον,  μικροπολιτικϊ …». 

Με βϊςη το ςκεπτικό του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Πϊτρασ και τα όςα 

προβλϋπονται ςτο ςχϋδιο νόμου, πόςα ακόμη τμόματα θα μπορούςαν να εγεύρουν 

αιτόματα για ανϊλογεσ ςυγχωνεύςεισ ςτο μϋλλον; 

Εύναι βϋβαιο ότι μπροςτϊ ςτην «ανϊγκη» τησ ςυγχώνευςησ των εμπνευςτών 

τησ πολλϋσ διαβεβαιώςεισ θα δοθούν τόςο ωσ προσ τισ αγνϋσ προθϋςεισ όςο και ωσ 

προσ τισ επιπτώςεισ. Λόγια δύχωσ περιεχόμενο που δεν αποτρϋπουν τον υπαρκτό 

κύνδυνο να ανούξει ανϊ πϊςα ςτιγμό ο δρόμοσ για: 

• Σύγχυςη των επιςτημονικών πεδύων των τμημϊτων 

• Ανακατατϊξεισ με αρνητικό πρόςημο για  τα επαγγελματικϊ δικαιώματα 

των αποφούτων.  

• Άνοιγμα επικύνδυνων δρόμων 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.  

Το Δ.Σ. τησ Διδαςκαλικόσ Ομοςπονδύασ δεν εκπλόςςεται, βϋβαια, από την, για 

μια ακόμη φορϊ, τακτικό αιφνιδιαςμού και ϋλλειψησ δημοκρατικού και ουςιαςτικού 

διαλόγου που εφαρμόζει η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ. Το ςχϋδιο νόμου 

το οπούο περιλαμβϊνει τα παραπϊνω και ςειρϊ αλλαγών ςτην πρωτοβϊθμια 

εκπαύδευςη οδεύει προσ ψόφιςη τη Μεγϊλη Δευτϋρα ςε κενό διαλόγου.  



Έχοντασ εξαιρετικϊ νωπό ςτη μνόμη τον νικηφόρο αγώνα για την αποτροπό 

των ςυγχωνεύςεων των Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ των Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικϊ 

Τμόματα Προςχολικόσ Αγωγόσ εκφρϊζουμε την ϋντονη ανηςυχύα μασ για τισ 

προδιαγραφόμενεσ εξελύξεισ ςχετικϊ με το μϋλλον των Παιδαγωγικών Τμημϊτων, μιασ 

ιςτορικόσ κατϊκτηςησ του κλϊδου. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. προχωρϊ ςε ςυνϊντηςη – παρϊςταςη διαμαρτυρύασ με το 

Παιδαγωγικό Τμόμα Πϊτρασ την Πϋμπτη 18 Απριλύου ςτην κατεύθυνςη τησ ϊμεςησ 

αλλαγόσ ςτϊςησ του Τμόματοσ ςτο θϋμα τησ ςυγχώνευςησ. 

Καλούμε το Υπουργεύο Παιδεύασ να αποςύρει ϊμεςα τη ρύθμιςη για τη 

ςυγχώνευςη του Παιδαγωγικού Τμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Πϊτρασ με το 

Τμόμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ του Τ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ και τη μετονομαςύα του  ςε 

Τμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ Εργαςύασ. Το μϋλλον τησ δημόςιασ 

εκπαύδευςησ δεν μπορεύ να ςχεδιϊζεται, με βϊςη «θολϋσ» επιδιώξεισ, ερόμην του 

εκπαιδευτικού κινόματοσ και δεν θα το ανεχτούμε. 

 

 


