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Με την παράκληση να επιδοθεί
σε όλα τα μέλη των ΠΥΣΔΕ &
στους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων ευθύνης σας

Καθηγητή Θ. Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό
Καθηγητή Αθ. Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα
Καθηγητή Σωτ. Γκλαβά, Ειδ. Γραμματέα
κα Λαμπρινή Σινάνογλου, Αν. Δ/ντρια Προσωπικού Δ.Ε.
κ. Στ. Μερκούρη, Δ/ντή Σπουδών Δ.Ε.
τα Μέλη του ΚΥΣΔΕ & των ΑΠΥΣΔΕ
Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης
Σχολικούς Συμβούλους κλάδου ΠΕ13
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

 Πολιτικά, Νομικά & Διεθνών-Ευρωαϊκών Σπουδών Τμήματα ΑΕΙ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργικά κενά κλάδου Νομικών & Πολιτικών Επιστημών ΠΕ13.
Προτάσεις για ορθολογικές & αξιοκρατικές τοποθετήσεις »
Αξιότιμοι/-ες Κύριοι/-ες,
Καταρχάς, σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Με αφορμή ενημέρωση από την Κ.Υ. ότι τα προηγούμενα σχολικά έτη οι περισσότερες ώρες
Πολιτικής-Νομικής Παιδείας δηλώνονταν καταχρηστικά ως κενά άλλων κλάδων (Φιλολόγων,
Κοινωνιολόγων & Οικονομολόγων) και διαμαρτυρίες συναδέλφων μας εκπαιδευτικών για ανεπαρκή
αξιοποίησή τους, αδικώντας πρωτίστως τους μαθητές, ταλαιπωρώντας και απαξιώνοντας τους
καθηγητές κλ. ΠΕ13 και καταδικάζοντας σε ανεργία τους αδιόριστους διοριστέους μας, που δεν
προσελήφθησαν ούτε καν ως Αναπληρωτές, παρά τη συνταξιοδότηση 140 Νομικών-Πολιτικών
Επιστημόνων από τη Δημόσια Β/θμια Εκπαίδευση κατά την τελευταία διετία, καθώς και λόγω της
τρέχουσας συγκυρίας τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών που τελούν στη
διάθεση του ΠΥΣΔΕ τους, παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι:
1) Στον κλάδο Νομικών & Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13) που επί 35 έτη θεραπεύει τη Β/θμια
Εκπαίδευση (Α.13, Ν.576 /ΦΕΚ 102/τ.Α΄/13-4-1977) ανήκουν οι πτυχιούχοι:
 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθήνας)
 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Πάντειο Παν/μιο)
 Πολιτικής Επιστήμης (Παν/μιο Κρήτης, ΑΠΘ) (ή Πολιτικών Επιστημών )
 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σπουδών (Παν/μιο Πελοποννήσου)
 Νομικής Επιστήμης (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΔΠΘ)
 Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Παν/μιο)
 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Πειραιά, Πάντειο Παν/μιο)
 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας).
2) Οι 1.200 περίπου εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλάδου Νομικών & Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13),
κάτοχοι Παιδαγωγικής Επάρκειας -πλην ολίγων πολυτέκνων-, διδάσκουν τα ακόλουθα:
ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γ΄ Τάξη)

Γυμνάσιο

Ιστορία (Α΄, Β΄ & Γ΄ Τάξη)
Οικιακή Οικονομία (Α΄ & Β΄ Τάξη)
Σ.Ε.Π. (Γ΄ Γυμνασίου)

ΑΝΑΘΕΣΗ

Α΄
Β΄
Β΄
Α΄/Β΄
(όπως η Υ.Α. ορίζει)

Πολιτική & Δίκαιο (Β΄ Τάξη)

ΓΕΛ

ΕΠΑΛ
ΓΕΛ

Ιστορία (Α΄ & Β΄ Τάξη)
Αρχές Οργ. & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (Γ΄ Τάξη)
Αρχές Οικονομίας (Α΄ τάξη)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ΄ Τάξη)
Κοινωνιολογία (Γ΄ Τάξη)

Πολιτειακή Παιδεία (Α΄τάξη - μάθημα Βασικών Ικανοτήτων)
Στοιχεία Αστικού & Εργατικού Δικαίου (Β΄ Τάξη)
Δημόσιες Σχέσεις (Γ΄ Τάξη)

Α΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
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ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Οργ. & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (Γ΄ Τάξη)
Ιστορία (Α΄ & Β΄ Τάξη)
Αρχές Οικονομίας (Α΄ τάξη)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ΄ Τάξη)
Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη (Β΄ Τάξη)
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου (Γ΄ Τάξη)
Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων (Γ΄ Τάξη)
Ναυτιλιακές Γνώσεις (Β’ Τάξη - ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ)

ΕΠΑΣ Νομοθεσία, Κανονισμοί Ασφάλειας Εργασίας (Β΄ τάξη ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β’
Α΄

3) Δεν δηλώνονται τα περισσότερα οργανικά και λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ13 βάσει των
ωρών μαθημάτων Α΄ ανάθεσης*, και, συνεπώς, οι καθηγητές Νομικών & Πολιτικών Επιστημών
δεν αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των μαθητών και της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ένα κεντρικής σημασίας θέμα αυτό της διαπαιδαγώγησης υπεύθυνων
ενημερωμένων δημοκρατικών πολιτών.
4) Στα λειτουργικά και τα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ13 κατά 85% τοποθετούνται συνήθως
Φιλόλογοι (ΠΕ02), Οικονομολόγοι (ΠΕ09), Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10) και άλλων κλάδων εκπαιδευτικοί*
μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη στο μαθητή Πολιτική-Νομική
Παιδεία.
5) Αντίθετα με τον υπόλοιπο δημοκρατικό κόσμο όπου η Αγωγή Πολίτη είναι επί το πλείστον κύριο μάθημα
κορμού, στην Ελλάδα εσφαλμένα τα μαθήματα Πολιτειακής Παιδείας θεωρούνται “2ης κατηγορίας”
και, συνεπώς, χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων χωρίς
το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Το αποτέλεσμα είναι ο
μαθητής, αντί να αποτελεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να γίνεται θύμα της
εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας και του συσχετισμού δυνάμεων σε αυτήν.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αιτούμεθα & παρακαλούμε θερμότατα για τα ακόλουθα:

 Να μην δοθούν τα μαθήματά μας στον κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων), δεδομένης της έλλειψής τους -λόγω
συνταξιοδοτήσεων- και της ασυνάφειας των σπουδών τους με τις Πολιτικές Επιστήμες και το Δίκαιο, καθώς και της
δεινής εργασιακής μας θέσης εξαιτίας της αφαίρεσης του «ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΚΑΙΟ» (πρώην ΣΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ) από τα υποχρεωτικά μαθήματα των ΓΕΛ. Έτσι, θα αποδεσμευτούν χιλιάδες ώρες από
το υποχρεωτικό ωράριο Φιλολόγων, προκειμένου να καλυφθούν τα φιλολογικά μαθήματα.
 Να δηλωθούν όλες οι ώρες νομικο-πολιτικών μαθημάτων για τον κλάδο ΠΕ13 και να
σταματήσει η καταχρηστική εφαρμογή της Β΄ ανάθεσης.
 Τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά να βγαίνουν συνδυαστικά σε δύο ή και τρεις
συστεγαζόμενες ή γειτνιάζουσες σχολικές μονάδες, προκειμένου να καταπολεμηθεί το θλιβερό
φαινόμενο τα μαθήματα πολιτικής-νομικής διαπαιδαγώγησης να διδάσκονται κατά 85% από μη
ειδικούς*, θεμιτό μόνον για απομονωμένες νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
 Στα Γυμνάσια, όπου οι κλάδοι ΠΕ13 και ΠΕ10 έχουμε την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
με Α’ συν-ανάθεση, οι ώρες και οι θέσεις να μοιράζονται ισομερώς, εφαρμόζοντας το Σύνταγμά
μας και την Εκπαιδευτική Νομοθεσία.
 Τα οργανικά και λειτουργικά κενά να δίνονται κατά απόλυτη προτεραιότητα στους
ειδικούς ανά μάθημα εκπαιδευτικούς (Α’ ανάθεση) της οικείας Δ/νσης Β/θμιας και μόνον αν
αυτοί συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο οι εναπομείνασες ώρες να δίνονται σε
συναφείς κλάδους (Β’ ανάθεση) ή σε καθηγητές με 2η ειδικότητα.
 Στις τοποθετήσεις να προηγούνται οι έχοντες Παιδαγωγική Επάρκεια και μεταξύ συναφών κλάδων.
Σήμερα είναι ακόμη πιο επιτακτική η παροχή επαρκούς Πολιτειακής Παιδείας (Citizenship Education)
σε όλους τους αυριανούς Πολίτες, όπως στις περισσότερες δημοκρατικές χώρες. Ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για τις σχετικές σας ενέργειες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη
διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων.
Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση,
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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*

Αποκαλυπτικό ντοκουμέντο: Πίνακας από την
εισήγηση της κας Ακριβής Γεωργούση, Σχ. Συμβούλου κλ.
ΠΕ13 – Νομικών & Πολιτικών Επιστημών Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Ιονίων
Νήσων
&
Αιτωλ/νίας,
“Ποιοι διδάσκουν τα μαθήματα Πολιτειακής Παιδείας;”
(στις σχολικές μονάδες ευθύνης της) στην επιστημονική
ημερίδα της ΠΕΝΠΕ «Η Πολιτειακή Παιδεία στο
Εκπαιδευτικό μας Σύστημα» (Υπ. Παιδείας, 18-12-2009).
Μόνον το 15% των ωρών των αντικειμένων ΠολιτικήςΝομικής Παιδείας διδάσκονται από αυτούς που τα έχουν
σπουδάσει, δηλ. τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13!
Πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατάστασης
ακόμη και στις πρωτεύουσες νομών (Ρέθυμνο, Ηράκλειο,
Λαμία, Λεβαδειά, Ξάνθη, Βέροια, Χίο, …), καθώς και στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπως οι Δ/νσεις Δ.Ε. Β΄ Αθήνας,
Α΄ Πειραιά, Ανατ. Αττικής, κ.ά.)
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