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Θέµα: « Σχετικά µε την σύσταση του Τοµέα Μειονοτικής
Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης»

Η στήριξη και η αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης αποτελεί έναν από
τους στόχους της παρούσας κυβέρνησης. Με σκοπό την επίτευξή της και για
να αποκατασταθούν τα λάθη του παρελθόντος, το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων µε το νοµοσχέδιο «Ρύθµιση θεµάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 14 ορίζει την σύσταση του Τοµέα
Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης
(Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η
σύσταση του συγκεκριµένου τοµέα αποτελούσε πάγιο αίτηµα της µειονότητας
και της ακαδηµαϊκής κοινότητας για την αναβαθµισµένη εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών.
Μετά την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης
(Ε.Π.Α.Θ.) λειτουργούσε άτυπα ο συγκεκριµένος Τοµέας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 µάλιστα
εισάγονται στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. από δέκα έως είκοσι επιπλέον φοιτητές
από την µειονότητα, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να επιλέγουν και να
εξετάζονται επιτυχώς σε γνωστικά αντικείµενα σχετικά µε την διδασκαλία του
τουρκόγλωσσου προγράµµατος, ώστε να εγγραφούν στον κλάδο ΠΕ73
«Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράµµατος».
Με τον νόµο 4310/2014 επί υπουργίας κ. Λοβέρδου προβλέφθηκε η σύσταση
του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράµµατος (Δ.Ε.Μ.Π) στο
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Πρόκειται για µία επιλογή που
αποτελούσε αντικίνητρο, αφού προέβλεπε εξαετή φοίτηση, ενώ δεν

λειτούργησε ποτέ. Ο Τοµέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης ήρθε να διορθώσει
ακριβώς αυτό το κενό.
Ως απάντηση στις επικρίσεις σχετικά µε τον λόγο που δηµιουργήθηκε ο
συγκεκριµένος Τοµέας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
οφείλουµε να αναφέρουµε ότι:
1. Το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο της Θράκης ποτέ δεν εκδήλωσε
ενδιαφέρον για την σύσταση αντίστοιχου τοµέα. Αντίθετα, το Π.Τ.Δ.Ε.
του Α.Π.Θ., όπου ο τοµέας λειτουργεί άτυπα από το 2011, είχε πάρει
επανειληµµένα σχετικές αποφάσεις τις οποίες και είχε καταθέσει στο
Υπουργείο Παιδείας για έγκριση.
2. Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης διαθέτει ήδη σηµαντική εµπειρία και
υψηλή τεχνογνωσία σε θέµατα εκπαίδευσης µειονοτήτων και στο
Πρόγραµµα Σπουδών του περιλαµβάνονται ήδη πολλά σχετικά
µαθήµατα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ικανό να ανταποκριθεί
αµέσως στην ανάγκη για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
3. Η πρόβλεψη αυτή διατηρεί τη δυνατότητα των νέων της µειονότητας
να βγουν από τα στενά γεωγραφικά όρια και τους πολιτισµικούς
περιορισµούς της Θράκης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και την
απαραίτητη αναβάθµιση των σπουδών τους που θα είναι πλέον
πανεπιστηµιακού επιπέδου.
4. Δεν υπάρχει καµία µεθοδευµένη ενέργεια υποτίµησης του Δ.Π.Θ. από
την Κυβέρνησή µας. Απεναντίας, αγωνιζόµαστε καθηµερινά για την
αναβάθµιση του Πανεπιστηµίου µας. Άλλωστε, το Δ.Π.Θ. εξακολουθεί
να έχει την ευθύνη της εξοµοίωσης των αποφοίτων της Ε.Π.Α.Θ. και
σύµφωνα µε τον νόµο που µόλις ψηφίστηκε, αναλαµβάνει και την
ευθύνη της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και των δύο
προγραµµάτων του µειονοτικού σχολείου.
Οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις περί «σκοπιµοτήτων» θεωρούµε ότι είναι
κενές νοήµατος, αφού δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
Στόχος µας συνεχίζει να είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και σε αυτήν
την προσπάθεια είµαστε µαζί µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, τους γονείς και
τους νέους σπουδαστές.
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