Ούτε σκέψη για απόσπαση
της παιδαγωγικής επάρκειας
από το πτυχίο μας!
Στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε
Πανσπουδαστική Κ.Σ.!
Αυτή τη στιγμή στο πτυχίο μας ενσωματώνεται
η παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια που είναι
απαραίτητη για να ασκήσουμε το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα!

Α

υτό προβλέπεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας». Πιο συγκεκριμένα, στο έργο
«Στρατηγική Αριστείας, Καινοτομίας και Εκσυγχρονισμού
των Πανεπιστημίων», το “Υποέργο 5” αφορά στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία μας!
Το έργο αυτό έρχεται να υλοποιήσει σχετική πρόταση
που περιλαμβάνεται στο “Σχέδιο Ανάπτυξης για την
Ελληνική Οικονομία” όπου αναφέρεται ότι «για τους
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι
ζωτικής σημασίας η αναμόρφωση της αρχικής τους εκπαίδευσης, κατά προτίμηση σε δεύτερο κύκλο σπουδών που να καταλήγει σε αναβαθμισμένο πιστοποιητικό

Η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας πάνω στους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ
& ΠΑΣΟΚ, έρχεται να αποσπάσει πλήρως την
παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια από το πτυχίο
όλων των καθηγητικών τμημάτων, προσθέτοντας
νέα εμπόδια μεταξύ πτυχίου και επαγγέλματος!

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας». Γι’ αυτόν τον
σκοπό, μάλιστα, ξοδεύουν 13,6 εκατομμύρια ευρώ,
δηλαδή οι οικογένειές μας θα πληρώσουν για να χάσουμε την επάρκεια (!) και να την αγοράζουμε με πανάκριβα σεμινάρια εκτός πτυχίου, για περιορισμένο αριθμό φοιτητών.
Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα ακόμα και όσους
απόφοιτους δε θέλουν να κατευθυνθούν προς την
εκπαίδευση, αφού πρώτον δημιουργεί κατηγοριοποιήσεις που οδηγούν σε αυριανές μισθολογικές διαφορές
και δεύτερον ανοίγει το δρόμο για απόσπαση και άλλων
επαγγελματικών δικαιωμάτων από το πτυχίο μας!

Αυτό σημαίνει ότι το πτυχίο μας δε θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διδάσκουμε!

Η

παιδαγωγική επάρκεια θα είναι πλέον ένα πανάκριβο εμπόρευμα για όποιον μπορεί να βάλει βαθιά
το χέρι στην τσέπη. Ήδη, πολλά Ιδρύματα πωλούν πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας με τη μορφή
σεμιναρίων επί πληρωμή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΕΚΠΑ, με δίδακτρα 700€!

Δεν θυσιάζουμε τις σπουδές και την εργασιακή μας προοπτική!

Τ

ο 2018, μέσα από μεγάλους αγώνες που δώσαμε οι φοιτητές των καθηγητικών σχολών, μπλοκάραμε τα σχέδια της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αποσπάσει την επάρκεια από το πτυχίο! Όπως τότε, έτσι και τώρα, τα
σχέδιά τους θα μείνουν στα χαρτιά! Δεν θα επιτρέψουμε το πτυχίο μας να γίνει κουρελόχαρτο!
Τώρα πρέπει να γίνουν περισσότεροι οι φοιτητικοί σύλλογοι που δίνουν τη μάχη ενάντια στην απόσπαση της
παιδαγωγικής επάρκειας! Σε αυτή την προσπάθεια βάζει εμπόδιο η παράταξη της κυβέρνησης, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Στις φοιτητικές εκλογές, με Πανσπουδαστική Κ.Σ 1η δύναμη στους
συλλόγους των καθηγητικών σχολών, ο αγώνας μας μπορεί να δυναμώσει!

Στις 18 Μαΐου
στηρίζουμεψηφίζουμε
τα ψηφοδέλτια της
Πανσπουδαστικής Κ.Σ.
για να ακουστεί
δυνατά η φωνή μας:

‣ Όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο μας.

τικό προσωπικό και γενναία χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκών.

‣ Όλη η απαραίτητη γνώση για την
άσκηση του επαγγέλματος να περιλαμβάνεται στο πτυχίο, καθολικά, δωρεάν
στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Στελέχωση των πανεπιστημιακών τμημάτων με όλο το απαραίτητο εκπαιδευ-

‣ Το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική
προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση
στο επάγγελμα. Μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους, πάνω στο αντικείμενο σπουδών μας, με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα.

