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Α. Γιιατί τρέτει νά κατχογηθονν οί Παιδαγωγικές Α/.αδη- 
μίες κι οί λειτουργοί τής Στοιχειώδους 'Εκταιδεύσεω; να 
μορφώνονται σε 'Ανώτατες Π χιδαγωγικέ; Σχολές.

Ή κατάργηση τών Π αιδαγωγικών Ακαδημιών καί ή ίδρυ
ση τών Ανωτάτων Παιδαγωγικών Σχολών γιά τήν έκταί- 
ίευση καί τή μόρφωση τών λειτουργών τον Δημοτικού Σχολε:οοι 
7.2· τον Νητιαγωγείον άτοτελούν ετιτακτικη άνάγκη τον εκ- 
ταιδεντικού μας συστήματος για τους ταρακάτω λογονς: ·

- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Τα τελενταϊα χρόνια διατιστώνεται ότι ή έτιστήμη κα
τάκτησε νέου; τομείς γνώσης, τον άν δεν τις λάβει ντόψη 
της ή οργανωμένη Π αιοεία μιας σημερινής Πολιτείας, θά 
καταδικάσει τον τολίτη. τον άνθρωτο καί' τον r ελιτισμό τον 

σέ μαρασμό καί ότισθοδρομηση. Ατό τήν άτοψη αυτή ολόκληρο 
τό εκταιοεντικό σύστημα, ετειοή κάνε βαθμίδα τον βρίσκεται 
σε σχέση αλληλεξάρτησης, έχει ανάγκη άτό εκδημοκρατισμό 
καί εκσυγχρονισμό. Ειδικά γιά τήν έκταίδενση τών δασκάλων 
στα δημοσιεύματα τον ΟΟΣΑ τον συνοψίζουν τα άτοτελέσματα 
εκατόν ιτενήντα τουλάχιστον ερεννών καί μελετών και στηρί
ζονται' σε τλονσιότατη καί κρότοατη βιβλιογραφία γιά τό θέμα 
τής έκταίδενσης τών δασκάλων με βάση τά νέα κοινωνικά δε
δομένα. άναφέρονται μερικές βασικές διαπιστώσεις του ενδια
φέρουν άμεσα τήν έκταίδενση. τών δασκάλων καί νητιαγωγών.

Μόλο τον στις διάφορίες χώρες τχρ θυσιάζονται διαφορο
ποιήσεις ή βασική έκταίδενση τών δασκάλων κυριαρχείται 
άτό τήν τάση νά άλλαξε: ριζικά τριοσανατολισμονς. νά ανα
νεωθεί καί νά διαμορφώσει ένα νέο τντο δασκάλου τον: α) 
νά εχει άναττύξε: τις τροσωτικές κλίσεις τον, ώστε νά εί
ναι κοινωνικά, τολιτιστικά καί έτιστημονικά ώριμος καί ενη
μερωμένος στους σύγχρονους γνωστικούς και άνθμώτινους 
τομείς, β) Νά είναι άριστα ενημερωμένος στις βασικές παι
δαγωγικές καί ψυχολογικές γνώσεις σέ στυνδυίαμό μέ τήν 
κοινωνιολογία καί φιλοσοφία τής ιστορίας καί τής άγωγής. 
γ) Νά έχει τροσωτική έμτειρία στή διδασκαλία, δ) Νά είναι 
ικανός να διαμορφώνει τό μάθημα σύμφωνα μέ ΐή δεκτικότητα 
τών μαθητών, ε) Νά αναγνωρίζει τή συμμετοχή τών παι
διών ίΤΟ έργο τής μάθησης, στ) Νά μτορεί νά χρησίμοτόιει 
εναλλακτικές λύσεις ανάλογα μέ τούς τρ-οβληματισμούς. ζ) 
Νά άτοτελεί παράγοντα κοινωνικού μετασχηματισμού καί όχι 
άτλώς αναπαραγωγής καταστημένων άξιων κλτ. Γίρέτει 
νά προσθέσουμε ακόμα ότι ό δάσκαλος καί ή έκταίδενση δέν 
θεωρούνται τιά μότ/Ο μιά μορφή έτένδνσης ώς τιρρς τήν άντι- 
στοιχια τών συγκεκριμένων κερδών τον τχράγο·υν, αλλά καί 
ώς μορφές κοινωνικών μετασχηματιστικων φορέων τού επι
σείουν οχι μόνο προϊόντα κέρδους αλλά καί σειρές παραπροϊ
όντων. τά ότοία μέ αλυσωτές συνδέσεις καί διασυνδέσεις προ
σκομίζουν στή-; κοινωνία νέους τόσους ταραγωγής καί αναθέρ
μανσης τής οικονομίας, τών κοινωνικών δομών καί τών το- 
λιτιστικών σχηματισμών. Οί δάσκαλοι δηλαδή δέν θά τρέ
πει νά είναι ντάλληλοι άναταραγωγής τών θεσμών, άλλα 
φορείς οικονομικών, κοινωνικών καί ιδεολογικών αλλαγών.

Τέλος σύμφωνα μέ τις άτόψεις τής σύγχρονης Παιδαγω
γικής όσο νωρίτερα καί έγκαιρα ταρέχονμε στά ταιδιά ορθή 
αγωγή, έμτλουτισμένη μέ τολιτιστικά στοιχεία καί άτό σω
στά τροσανατολισμένους έκταιδευτικούς λειτουργούς τόσο με
γαλύτερη τιθανότητα έχουμε νά διαμορφώσουμε ορθές τάσεις 
στο χώρο τής έκταίδενση;. τής οικονομίας, τής ταραγωγής 
κοινωνικών σχηματισμών. Γι' αύτό τό λόγο ή έμφαση τον δί
δεται στή-; έκταίδενση τών δασκάλων καί νητιαγωγών είναι 
τολό μεγάλη. Μερικοί μάλιστα ψνχοταιδαγωγοί φτάνουν ώς 
τή διαμόρφωση ένές αξιώματος τον εκφράζεται ώς εξής: Ό 
χρόνος τής έκταίδενσης τον διατίθεται γιά τή μόρφωση τών 
έκταιδεντικών λειτουργών τρέτει νά είναι αντιστρέφω; ανά
λογος μέ τήν ηλικία στή·; ότοία τρόκειται νά διδάξει ό εκ
παιδευτικός γιά τις μικρότερες δηλαδή ηλικίες τρέτει νά 
διατίθεται τερισσέτερος χρόνος καί τιό έμτεριστατωμένη έτι-

στημονική κατάρτιση (PIAQET). Έδώ τρέτει νά τροστε- 
θεϊ καί ένα έτιτλέον έτιχείρημα τού τροσιδιάζει στον τότο
μ*;:

(;·. δάσκαλοι είναι οΐ μόνοι μορφωτικοί ταράγοντες άτό τούς 
ότοίονς τερνονν όλα τά ταιδιά τον λαού μας ένώ άτό άλλα 
σχολεία είναι δυνατόν.νά μή τεράσε; μεγάλος αριθμός μαθη- 
ΐώ . Η Παιδεία λοιτόν τον δημοτικού Σχολείου έξακολον-

εϊ ·.ά ε να: ή μόνη ίαστ/.ή λαϊκή παιδεία τής κοινωνίας μας 
καί γι' αύτό τρέτει νά τροσφέρεται άτό ισότιμα τουλάχιστον 
έτιστημονικά καταρτισμένους έκταιδεντικούς γιατί αλλιώς 
καλλιέργεια αν ίσων ευκαιριών μάθησης στήν κυρία κάζα τον 
μαθητικού πληθυσμού.

2) Εδώ καί δέκα τέντε χρόνια σέ όλε; σχεδόν τις Χώρες 
τού ΟΟΣΑ έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στό χώρο τής 
έκταίδενσης. (Γιά τήν Ελλάδα άναφέρεται ότι είχαν κληθεί 
στή δεκαετία I960—70 δύο σύμβουλοι, άτό τό εξωτερικό ό 
L. ELVIN καί \Υ. TLDHOPE τού τρότει-.αν διάφορες αλ
λαγές γιατί διαπίστωσαν οτι οί σπουδαστές καί οί φοιτητές 
δέν είχαν τήν ικανότητα νά άντιμετωτίσουν τραγματικά τήν 
ταιδαγωγική θεωρία καί τράξη. Το τεριεχόμενο όμως τών 
συγκεκριμένων εισηγήσεων δέν είναι γνωστό. Ωστόσο μνημο
νεύεται ότι στην Ελλάδα οι παιδαγωγικές ακαδημίας ταρέ- 
χουν άτό τό 1971 διετή έκταίδευση). Οί μεταρρυθμίσεις αύ- 
τές έθεσα-; αυτόματα τό θέμα τής αλλαγής στην έκταίδενση 
τών δασκάλων. Αυτές οι αλλαγές άρχισα; τό 1965. Τά κύρια 
χαρακτηριστικά αυτών τών αλλαγών είναι: α) Έτιμήκυνση 
τού χρόνον τής έκταίδενσης τών δασκάλων κατά δύο ώς τρία 
χρόνια (Αυστρία. Βέλγιο, Δα;!α, Γαλλία, Ιρλανδία, Λου
ξεμβούργο. Μεγάλη Βρετανία, κλτ.). β) Ένταξη τής εκ
παίδευσης τών διδασκάλων στά Π α;ετιστήμ:α. Γιά τήν Ία- 
πωι α τ.χ. S. TAKAKURA αναφέρει ότι άτό τό 1966—67 
ή έκταίδευση τών δασκάλων γίνεται στά Π ανσπιστήμια μέ 
τετραετή φοίτηση. Γιά τις Ήν. Πολιτείες τής ’Αμερικής οί 
Καθηγητές τών Παιδαγωγικών Μ. ATKIN καί J. ROTHS 
αναφέρουν:

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ’Εκπαίδευσή ιών ϊασκά- 
λων τρίν άτό αρκετές δεκαετίες, είναι τελείώς ένταγμένή 
στό Πανετιστήμιο. Ο! μέλλοντες δάσκαλοι ταίρνουν π-ίυ^ίδ 
ύστερα άτό 4 χρόνια φοίτηση».

Στή Δυτική Γερμανία παρατηρούνται διαψοβοποίηφεις για
τί σ' άλλα Όμόστονόα Κράτη υτάρχουν ανεξάρτητες 'Ανώ
τατε; Παιδαγωγικές Σχολές τού έχουν όμως άμεση σύνδεσή 
μέ Π ανετιστήμια καί σ' άλλα είναι ενταγμένες στά Πανεπι- 
στήμια (Κράτους τής Έσσης. ‘Αμβούγρο. Ρουμανία άτό τό 
1967 κ.τ.λ.). Στή-; Μεγάλη Βρετα*;!α μόνο τού υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις τό εκταιδευτικό σύστημά της είναι τό τιό αυ
τόνομο καί ά-τοκεντρωμένο των Εύρωταϊκών χωρών — μέ τά 
άτό τό JAMES REPORT 1972 ένοτοιείται ουσιαστικά ή 
έκταίδενση τών έκταιδεντικών τών δύο βαθμιδών (Δημοτι
κής καί Μέσης) καί κανένας δέν μπορεί νά διδάξει στά σχο
λεία χωρίς νά εχει πάρε: ταιδαγωγική κατάρτιση. Ειδικά 
εξάλλου γιά τή Μ. Βρετανία τρέτει νά τονίσουμε ότι σήμερα 
στή·; τερισχή τής έκταίδενσης τών διδασκάλων ταρατηρείτα: 
έξαιρετικά ανεπτυγμένος έρεννηΤικός τροβληματισμός. ό
ότοίο; μτορεί νά μάς χρησιμεύσει τολό στόν τότο μας όχι βέ
βαια μέ τή μορφή τβύ μιμητισμού καί τή; έτιφανειαν.ή; συν
ταγολογίας. άλλα μέ τήν άντιταράθεση τών δικών τους -/.α
τών δικών μας τροβληματισμών διεξοδικά καί λύσεων. Στή 
Φινλανδία, σύμφωνα μέ τή μετχρίρόθμ/.στ, τού 1980, ή έκτα 
δενση τών δασκάλω·; γίνεται σέ Ινστιτούτα τον είναι έντα- 
γμένα στά Πανεπιστήμια, ότως τά δικά μας τμήματα ξένων 
γλωσσών.

Γενικά έξ άλ/.ον ταρατηρείται σέ όλες τις χώρες τού 
ΟΟΣΑ η ένταξη τής έκταίδενσης τών δασκάλων στά Π ατ.ΐ- 
τιστήμια καί κυριαρχεί ένας ταράγο·;τας μορφωτικής ένοτοίη- 
σης τού σώματος τών δασκάλων καί τών καθηγητών Μέσης 
Πα-ιδείας ώς νά ταύσει ή άχρηστη διαίρεση ανάμεσα στους 
δασκάλους καί τους καθηγητές τού μόνο δυσκολίες καί συμ
φορές φέρνει στην Παιδεία.
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Για το £έμα τής τροετοίμασίας των έκταιδευτικών στις 
ανατολικές χώρες -5ά στηριχτούμε βασικά στό βιβλίο «συγ
κριτική ααιδαγωγική τής Μ.Α. Σοκόλοβα. τής Ε. Κούζμινα 
καί το-ύ Μ.Α. Ραντιονόβ (Μόσχα «Προσβετένιε» 1977.

Ή τάση τής άτρωτης τού έ—ιττετου τροοτοιμασίας τών 
δασκάλων άναφέρΐυν κλ τρεις Σοβιετικοί Παιδαγωγοί στή 
συγκριτική Π αιδαγωγική -ου μνημονεύσαμε, είναι χαρακτη
ριστική σέ τολλές άνεττυγμένες χώρες. Έτσι 3τήν Αγγλία, 
στήν Δοτική Γερμανία. στις Η.Π.Α. και στήν Ιατωνια στά 
έκταιδευτικά Βρόματα τού τροετοιμάζουν δασκάλους. ατό και
ρό τιά εΐοάγονται οί άτόφο:το: τής Μέσης Παιδείας.

Έτίσης έχει αόξηύεί κ.αί ή διάρκεια τών στουδών σ αυ- 
τά. Ό τιό διαδεδομένος τρίτος αότής τής αλλαγής είναι ή 
δημιουργία ε'.χρόνων κολλεγίων μετά ατό τή Μέση Παιδεία. 
Σύμφωνα μέ τήν έτίσημη στατιστική τών αστικών χωρών, τά 
έκταιδευτικά αότά ιδρύματα άνήκουν στήν ανώτατη ταιδεία, 
φυσικά όμως σέ δύο χρόνια δέν είναι δυνατόν να δώσουν ανώ
τατη μόρφωση, ά τότε λιτόν δηλαδή «μισό ανώτατα» έκταιεεετί'.ά 
Ιδρύματα.

Ή δίχρονη διάρκεια τών στουδών φανερά δέν άντατοκρί- 
νετα: στις άταιτήσεις τής τροετοιμασιας τών δασκάλων γι' 
αότό και σέ τολλές χώρες ή διάρκεια τών στουδών αόξήύηκε 
και. έγινε τρία ή τέσσερα χρόνια. Στά άγγλικά δίχρονα ται- 
ίαγωγικά κολλέγια άτό το 1961 τροστέ-$ηκε συμτληρωματι- 
κός χρόνος και τώρα γίνεται βαθμιαίο τέρασμα ή τετράχρονη 
φοίτηση. ~ ‘ ' _

Ό άρι-ύμος τών τετράχρονων ταιδαγωγικών κολλεγίων 
αυξάνεται -αργά. τράγαα, τού εξηγείται άτό τήν τολυτλοκό- 

■τητα τής τραγματοτοίησης αότού τοό σχεδίου μέ συνθήκες 
έλλειψης έκταιδευτικών.

Στις σοσιαλιστικές χώρες —Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχο
σλοβακία—·ή· τροετοιμασία τών δασκάλων γίνεται σέ τρίχρο
νες ταιδαγωγικές σχολές τανετιστηαίων. Ύτάρχει ώστόσο τό 
τρόβλημα τής άνετάρκειας αότής τής διάρκειας στουδών 
Βοαίτ^ρα αν τάρουμε ντόψη μας ότι ό μελλοντικός δάσκαλος 
'spirit νά ειδικεύεται και σέ κάτοιο μά-βημα ώστε να μτορεί 
να ταςσαΐίδτ: στις μεγάλες τάξεις τοό ΰτοχρεωτικοΰ Σχολείου 
(6η—9η τάξη) μέ μεγαλύτερη συνέτεια καί σαφήνεια. Ή 
τάση γιά τή δημιουργία μιας άρτιας ανώτερης μόρφωσης για 
νους μελλοντικούς δασκάλους εμφανίζεται τό σύστημα τροε- 
τοιμασιας στήν Ε.Σ.Σ.Δ. ότου βαθμιαία ιδρύονται τετράχρο
νες —χολ-ές για τήν τροετοιμασία τών δασκάλων στά Παι- 
ϊαγωγικά Ινστιτούτα. (Πρέτει νά διευκρινίσουμε εδώ ότι τά 
ΙΙαιδαγωγικα Ινστιτούτα είναι ερευνητικά καί συγχρόνως 
ανώτατα κέντρα τροετοιμασιας έκταιδευτικών λειτουργών. 
Έτομένως ή ένταξη τής έκταίδευσης τών δασκάλων στά 
Παιδαγωγικά Ινστιτούτα σημαίνει ουσιαστικά ένοτοίηση 
τροετοιμασιας τών έκταιδευτικών λειτουργών τής Δημοτικής 
και τής Μέσης Παιδείας).

Η τετράχρονη διάρκεια στουδών, ή ισοτιμία μέ όλες τις 
άλλες Σχολές, ή δυνατότητα χρησιμοτοίησης τών έτιστημονι- 
κοταιδαγωγικών στελεχών τοϋ ’Ινστιτούτου — όλα αύτά άνε- 
βαζουν ουσιαστικά τήν τροετοιμασία τών δασκάλων στό έτί- 
τεδο τών άνωτάτων Σχολών.

—χεσιάζεται τό τλήρες τέρασμα στά Α.Ε.Ι. τής τροετοι- 
μασιας τών δασκάλων. Εφ' όσον ή μαζική μάζα τών δασκά
λων του εργάζονται σήμερα στά Σχολεία δέν έχε; άνώτατη 
μόρφωση, τροίλετετα: ή άτοκτησή της μέ τμήματα στουδών 
με άλληλογραφια κ.αί με νυχτερινά τμήματα στά Π αιδαγω- 
γικά Ινστιτούτα.

Με όσα στοιχεία άναφέραμ: τροηγουμένως άτό τις Δυτι- 
ιες και άτο τις Ανατολικές χώρες μτοροΰμε νά τροχωρή- 
ΓΟυμε στο τίρισμα ότι ή τάση τού έχε; έτικρατήσε: ή τού τεί- 

α όλες τις χώρες είναι ή ένταξη τών 
έκταιδευτικών λειτουργών Δημοτικής 

αιοειας σέ ενιαίο "Ανώτατο Έκταιδευτικό

ια; σύντομα τό τίρισμα αότό ·5ά μτορούσε νά 
ιιατυτω-ύε: ως εξής: Στά ότάρχοντα άνάλογα μέ τή Χώρα. 
Παιδαγωγικά Κέντρα. Παιδαγωγικά ’Ινστιτούτα. Παιδα

κες κα: ατο τ*.ς
σουμε στο τζρ:7μζ
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σχολών τρο ζτζ:μζ:
καί Μέσης Π ζ:ζ
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γωγικές Σχολές κλτ. του ετοιμάζουν τους κανηγητές της 
Μέσης Παιδείας καί είναι ήδη ένταγμένα στήν άνώτατη 
Παιδεία εντάσσονται καί οί ότάρχουσες Σχολές τροετοιμα- 
σίας τών δασκάλων. Ή έκταίδευση τών δασκάλων δηλαδή 
άφομοιώνεται. μέ ορισμένες κλαδικές διαφοροτοιήσεις. στους 
χώρους τροετοιμασιας τών Κα-ΰηγητών ότου έτίσης ή τροε- 
τοιμασία αύτή τών καθηγητών Μέσης Παιδείας γίνεται σέ 
Πανετιστήμια καί ή έκταίδευση τών δασκάλων εντάσσεται 
στά Πανετιστήμια.

Β. Πώς γίνεται σήμερα ή έκταίδευση τών Δασκάλων καί 
Νητιαγωγών στή χώρα μας.

1) Τό Έκταιδευτικό τροσωτικό τών Νητιαγωγείων καί 
τών Δημοτικών Σχολείων καταρτίζεται σήμερα γιά τό βαρύ 
έργο του στις Σχολές Νητιαγωγών Καρδίτσης, Θεσσαλονί
κης. Ά-ύηνών καί Xσιίων καί στις Παιδαγωγικές Άκαδη- 
μίες Ά-ύηνών (Μαράσλειο), Πειραιά (Ράλλειος). Λαμίας. 
Λάρισσας. Θεσσαλονίκης, Άλεξανδρουτόλεως, Μυτιλήνης, 
Ρόδου, 'Ηρακλείου, Τρίτολης, Ιωαννίνων καί Φλώρινας (του 
ίδρύ-δηκαν τρίν 45 τερίτου χσόνια μέ τό Νόμο 5802/1933 
ΦΕΚ 286. τό Νόμο 6322/1934 ΦΕΚ 348 καί τόν Α.Ν. 
953/1937' ΦΕΚ 469. "Ομως τά ιδρύματα αύτά μέ τή διετή 
φοίτηση τοό άταιτούν μέ τις οργανωτικές τους άτέλειες καί 
τό έκταιδευτικό τορσωτικό, τοό στερείται κατά μεγάλο τοσο- 
στό άνώ.τατους έτιστημονικους τίτλους, δέν άτοτελοΰν τύ.έον 
τέλους έλξης τής στουδάζουσας νεολαίας μας, του διψάει γιά 
άνώτατη τσιετιστημιακοϋ έτιτέΕου μόρφωση καί δέν στρέφε
ται στο λειτούργημα τής νητιαγωγού ή τού δασκάλου άτό 
εκτίμηση, άλλά συνω-δείται στις τύλες τών ’Ανώτατων Σχο
λών τού έσωτερικού ή τού έξωτερικοΰ.

νΕτσι στις Σχολές Νητιαγωγών καί στις Παιδαγωγικές 
Άκαδημίες εΐσάγεται ένα μέρος εκείνης τής στουδάζουσας 
νεολαίας, τοό ή δέν μτορεί νά στραφεί στις Ανώτατες Σχο
λές γιά οικονομικούς λόγους ή γιατί έχει χαμηλή έτίδοση στό 
Γυμνάσιο ή στό Λύκειο καί βρίσκε; ώς συμφέρουσα λύση έταγ- 
γελματικής άτοκαταστάσεως τής εισόδου του σέ ιδρύματα μέ 
διετείς στουδές μειωμένων άταιτήσεων.

2. Γι’ αότό μτρσστά στον κίνδυνο νά κατακλυσδεϊ τό έται- 
δευτικό τροσωτικό τής Π ρωτοβά-δμιας Παιδείας άτό ότο- 
ψήφιους μέ μειωμένη έγκόκλια κατάρτιση καί χαμηλά ένδια- 
φέροντα, ή Πολιτεία άτοφάσισε τήν εισαγωγή στις Παιδα
γωγικές Άκαδημίες καί στις Σχολές Νητιαγωγών ενός 
τοσοστού άριστούχων άτοφοίτων τού Λυκείου χωρίς νά ότο- 
στεί τή δοκιμασία τών εισαγωγικών έξετάσεων. Βέβαια το 
κίνητρο αότό φά-;η-/.ε νά άτοδίδει. άν κρίνουμε άτό τον άρι-δμό 
τών άριστοόχων νέων τού ότόόαλαν τήν σχετική αίτηση τά

Κανένας όμως δέ μτορεί νά βεβαιώσει ότι 
ϊίνουν στή Στοιχειώδη Έκταίδευση καί 
ιν το άτολυτήριο τών σχολών Νητιαγω- 
■ρωγικών Ακαδημιών. δέν ·δά άναζητή- 

5Ανώτατα Έκταιδευτικά ιδρύματα δοκιμάζο- 
τους στις εισαγωγικές έξετάσεις τών δια

φόρων τανετιστημιακών σχολών.

3. *Αν ή Πολιτεία Δέλει νά μορφώσει τό λαό της μέ τούς 
καλύτερους δασκάλους, αότό δέ ·υά τό τετύχε: μέ τεχ-^άσματα 
καί τατεινά κίνητρα, άλλά μέ τήν ανύψωση τού ετιτέδου τών 
στουδών τών έκταιδευτικών ιδρυμάτων του τροετοιμάζουν τούς 
συριανούς λειτουργούς τής Πρωτοβάθμιας Παιδείας καί μέ 
τήν τροσέλκυση όλων εκείνων τών νέων τού έχουν τήν άντί-

δύο τελευταία χοι
ΟΛΟ! αυτοί '5ά ττ:
ΟΤΙ. άοοΰ έςατςα

•/.α: τών Π
CCJV τύχη ατά \
VT2C τ:; Ιν.α'^ςηΈί

στοιχη ψυχοσ ιευματικη οομη κα; ετι-ύυμουν ανώτα
τη ταιοαγωγικη κα: ψυχο/.ογικη μόρφωση·

4. Άτό τήν άτελευ-ύέρωση μέχρι σήμερα δύο άξιόλογες 
τροστά-βειες έγιναν γιά τή ριζική αναθεώρηση τού -ύεσμού 
τής μόρφωσης τών δασκάλων. Ή μ:ά τό 1929. όταν γίνεται 
ή έκταιδευτική μεταρρύθμιση τής Κυβέρνησης Βενιζέλου μέ 
τήν έτοία γενικεύεται ό τύτος τού τενταταξίου Διδασκαλείου 
κα: άνοιγε: τον δρόμο τής ίδρυσης τών Παιδαγωγικών Ακα
δημιών τό 1934 καί ή άλλη τό 1964 όταν γίνεται ή έκται- 
δευτική μεταρρύθμιση τής Κυβέρνησης Πατανδρέου (Ν.Δ. 
4378/1964) μέ τήν έτοία ο! Παιδαγωγικές Άκαδημίες άτό
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σχολές διετούς φοιτήσεως γίνονται σχολές τριετούς φοιτήσεως 
y.a: ά/οίγει—τό δρόμο στήν Πολιτεία νά προετοιμάσει το δά
σκαλο επιστήμονα. άφού ό τύπος τού δασκάλου πού χρειάζεται

άθο cop2 είναι συνάρτηση τής τομής τής Πολιτικής καί 
Οικονομικής καί Πολιτιστικής. μιας Κοινωνίας.

Ή Απριλιανή Δικτατορ ί2 όμως γιά νά είναι συνεπής στις 
διακηρύξεις ττ,ς. «τά πολλά γράμματα βλάπτουν τόν άρρω
στο» ά/έκοψε αυτή τήν πορεία. άφού κατάργησε τό τρίτο έτος 
σπουδών 7.2! έπ ανέφερε τίς Παιδαγωγικές Άκαδημίες στον 
άρχικό διτάξιο τύπο τους. άλλα καί στό αυταρχικό κλίμα 
διδασκαλίας καί Διοίκησης -ου επικρατεί στό χώρο τών Π αι- 
οαγωγικών Άκιαδημιών άπό τής συστάσεώς τους. μέχρι σήμερα 
μέ έλάχιστες έξαιρέσεις ττου οφείλονται σέ προσπάθειες μερι
κών φωτισμένων Π αιδ αγωγών. Καθηγητών τών Παιδαγω
γικών Άκαδημιών.

’Αποτέλεσμα αυτής τής τακτικής είναι καί το γεγονός ότι 
οΐ Παιδαγωγικές Άκαδημίες λειτουργούν σήμερα μέ νόμους 
τής δικτατορίας, όπως το Ν.Δ. 842/71. ενώ τό Υπουργείο 
Παιδείας όμιλεί γιά έπαιδευτική μεταρρύθ'μιση. όταν τά θε
μέλια τής Παιδείας ή Δημοτική εκπαίδευση δέν μπορεί νά 
σταθεί στο ύψος τής άποστολής της. παρά τίς καλές προσπά
θειες καί τους αγώνες τών δασκάλων.

ο. Κάτω από τό πρίσμα αύτό τόσο ή κατάργηση τών Σχο- 
λών _Νηπ:αγωγών καί-τών Π αιδαγωγικών-Άκαδημιών όσο- 
καί ή ίδρυση Άνωτάτων. Παιδαγωγικών Σχολών ένταγμένων 
στά Πανεπιστήμια τής Χώρας, που υπάρχουν σήμερα, άπ.ο- 
χτούν όλοφά/ερη εθνική καί πολιτιστική σημασία.

Γ. Πώς αντιμετωπίζεται! ή εκπαίδευση τών Δασκάλων-καί 
Νηπιαγωγών άπό τή πρόταση νόμου.

Ξεκινώντας άπό τή διαπίστωση ότι είναι καταστρεπτικό νά 
μορφώνεται ό λαός μας άπό Νηπιαγωγούς καί Δασκάλους μέ 
μειωμένα προσόντα καί ενδιαφέροντα καί ότι αποτελεί επιτα
κτική ανάγκη ή ίδρυση άνωτάτων παιδαγωγικών σχολών στό 
άμεσο μέλλον προτείνουμε τά ακόλουθα;

α) Οί ’Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές είναι ’Ιδρύματα 
Πανεπιστημιακού επιπέδου μέ 4ετή φοίτηση, μέ κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό, που κατέχει ανώτατους έπιστημονι- 
κοΰς τίτλους καί παρουσιάζει σχετικό συγγραφικό έργο καί 
έχει έτσι όλα τά εφόδια όχι μόνον γιά νά έργασθεί καί νά 
μάρφώσε: άρτιια καταρτισμένους κιαί ειδικευμένους στους δι.Ί- 
φέρους κλάδους λειτουργών καί μαθημάτων τής Α/βάθμιας 
Π αιδειας. αλλά καί νά ένισχύσει τό έργο τής παιδαγωγικής 
έρευνας στή Χώρα μας. μέ ένδεδειγμένη δομή καί όργά/ωση 
και μέ πειραματικά νηπιαγωγεία. Δημοτικά σχολεία καί 
Δημοτικά Σχολεία Είδ. ’Αγωγής.

6) Γιά να καταρτιστεί όμως ό φοιτητής τής Παιδαγωγι
κής Σχολής καθώς τό επιβάλλουν ή ιδιαιτερότητα τών επι
στημών τής άγωγής τού μορφωτικού έργου καί τής ψυχοπνευ- 
ματικής καί σωματικής ανάπτυξης τού νηπίου καί τού παι
διού είναι ανάγκη νά διαμορφωθεί ιδιαίτερα καί τό πρόγραμμα 
τών 4ετών σπουδών της. Πρέπει δηλαδή νά προηγείται μιά 
διετής περίοδος γενικής θεωρητικής κατάρτισης καί εισα
γωγής τών φοιτητών στά θέματα καί στά προβλήματα τών 
επιστημών τής άγωγής καί τών άλλων κλάδων καί νά ακο
λουθεί ύστερα μιά άλλη διετής περίοδος, ή όποια έκτος τών 
υποχρεωτικών μαθημάτων τών επιστημών τής άγωγής θά 
περιλαμβάνει καί κλάδους ειδικοτήτων, που θά έχει* τό δι- 
καίωμα να επιλέγει ό φοιτητής άνάλογα μέ τίς κλίσεις και 
τά ένδιαφέροντά του.

Έτσι θά εφοδιαστεί ή Α/βάθμια εκπαίδευση μέ διδακτικό 
προσωπικό κατάλληλο, όχι μόνον νά οδηγήσει τό μαθη τή σε 
στερεά γενική μόρφωση, αλλα και νά τού ά/απτύξει δημιουρ
γικά^ τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του στά φιλολογικά 
μαθήματα, στα Μαθηματικά στή Φυσική, στή Μουσική, στά 
Τεχνικά, στον ’Αθλητισμό κ.λ.π.

Γ γ) ’Αλλά έκπαιδευτικός λειτουργός που δέν έχει είσαχθεί 
στά προβλήματα τής παιδαγωγικής καί ψυχολογικής έρευνας 
μέ προσωπική του έργασία δέν είναι δυνατόν ν’ άποκτήσει παι
δαγωγικό βλέμμα καί παιδαγωγική πείρα μέ τά όποια θά μπο
ρεί ν αντιλαμβάνεται τήν ιδιαιτερότητα τού μαθητή καί ανά
λογα καί μεθοδικά εύστοχα νά προσαρμόζει τή μορφωτική του 
επίδραση. Γι’ αύτό κατά τό τέταρτο έτος τών σπουδών του 
πρέπει ακόμα νά γνώρισει τήν παιδαγωγική καί διδακτική 
πραγματικότητα τής σχολικής ζωής, νά παρακολουθήσει τήν 
καθημερινή της έργασία καί ν’ ασκηθεί άρκετά σ' αυτή, γιά 
νά τήν μεταβάλλει, ,άνάλογα μέ τον κλάδο πού ακολουθεί σέ 
παραγωγικό πρόβλημα, πού θά κληθεί νά τό αντιμετωπίσει 
επιστημονικά, μέ τήν παρατήρηση, τό πείραμα καί τή σχετική 
βιβλιογραφία.

δ) Ύστερα άπό παρόμοια θεωρητική καί πρακτική κατάρ
τιση καί μόρφωση, μέ τή-/ καθοδήγηση τού αρμόδιου προσω
πικού τού τομέα ή τού τμήματος θά μπορέσει ό φοιτητής νά 
συντάξει καί νά υποβάλει τήν πτυχιακή του έργασία (πού ή 
έκτασή της ορίζεται μέ άπόφαση τής Σχολής) καί νά προετοι
μαστεί παραγωγικά γιά τίς πτυχιακές του έξετάσεις. Η υπο
βολή πτυχιακής έργασίας άποτελεί συνηθισμένη πράξη σέ πολ
λά ξένα Πανεπιστήμια κι’ έπιδοκιμάζεται επιστημονικά, για
τί οδηγεί τον φοιτητή στήν έρευνα καί τήν ειδίκευση καί δέν 
τον έγκλωβίζει στό καθεστώς τής αποστήθισης ενός συγ
γράμματος ή όποια δέν συνεπάγεται πάντοτε καί τον ικανό νά 
προωθήσει τήν έρευνα, στήν θεωρία καί στήν πράξη, έπιστή- 
μονα.

Έτσι γιά όλους αύτούς τούς λόγους, ή όργά/ωση καί ό 
καταρτισμός τού προγράμματος θά ρυθμιστούν μέ Προεδρικά 
Διατάγματα - υστέρα άπό σχετική πρόταση τών τομέων καί 
τών τμημάτων τής Άνωτάτης Παιδαγωγικής Σχολής.

ε) ’Επειδή πολύπλευρο πρέπει νά είναι το έργο τού λει
τουργού τής Α/βάθμιας Παιδείας, γι’ αύτό καί πολύπλευρη 
πρέπει νά είναι καί ή μόρφωση που θά παρέχει στό·/ φοιτητή 
ή ’Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή. Είναι επομένως αναγκαίο 
νά συμπεριλαμβάνει έκτος άπό τούς τομείς τών επιστημών τής 
άγωγής καί τομείς πού θά μορφώσουν τόν αυριανό δάσκαλο 
φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, φιλολογικά, ιστορικά καί φυσικο
μαθηματικά καί σπουδαστήρια - εργαστήρια, στά οποία θ’ 
ασκήσει τίς δεξιότητες, πού απαιτεί ή διδασκαλία τών μαθη
μάτων τής προσχολικής καί τής σχολικής άγωγής.

Συμπερασματικά ή πρόταση Νόμου διαιρείται σέ τρία κε
φάλαια καί έρχεται νά καλύψει τό σημαντικότερο κενό τού έκ- 
παιδευτικού μας συστήματος.

Είδικώτερα:

α. Τό κεφάλαιο Α ιδρύει Παιδαγωγικές Σχολές (Α.Π.Σ.) 
σέ διάφορες πόλεις ένταγμένες στά υπάρχοντα Πανεπιστήμια, 
ενώ παράλληλα ρυθμίζει τή λειτουργία τους άπό τό ’Ακαδη
μαϊκό έτος 1982—1983 σύυσωνα μέ τις γενικές διατάσεις 
περί ΑΈ.Ι.

[J. Μέ το κεφάλαιο Β ρυθμίζεται ή μεταβατική περίοδος 
τής συνεχίσεως τών σημερινών σχολών, μέχρι τήν κατάργησή 
τους.

γ. Μέ το κεφάλαιο Γ ά/τιμετωπίζοντα: μεταβατικά ζητή
ματα πού προκύπτουν άπό τίς προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

’Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1980 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κακλαμά/ης ’Απόστολος. Παπαδόπουλος Βασίλης, Βερυβά- 
κης Λευτέρης. Δρεττάκης Μανόλης. Κουτσοχέρας Γιά/- 
νης. Λαμπρά/.η Ειρήνη, Μιχελογιά/νης Σίφης. Παπαδη- 
μητρίου Δήμος, Π ερδικούρης Άγγελος. Σπηλιόπουλος Κώ
στας, Τζουμά/.ας Στέφανος, Χατζη/άκης Μανώλης.


