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Πηγή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Τι αλλάζει και από πότε στη διαδικασία του διορισμού των εκπαιδευτικών

Του Αποστολου Λακασα

Αλλαγή σελίδας για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς το υπουργείο Παιδείας θα
προχωρήσει σε ριζική αναμόρφωσή του, δίνοντας ειδικό βάρος στην εξέταση της
παιδαγωγικής επάρκειας των εκπαιδευτικών. Οι βασικές τροποποιήσεις θα ισχύσουν από το
2011, αφού -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ»- η ηγεσία του υπουργείου
εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί ο φετινός διαγωνισμός, που είχε
προγραμματιστεί για τον προσεχή Νοέμβριο.

«Η τελική απόφαση θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρόνο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι
να μην αιφνιδιαστούν», δήλωσε στην «Κ» στέλεχος του υπουργείου.

Ειδικότερα, η αναβολή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ άρχισε να εξετάζεται από το υπ.
Παιδείας ύστερα από τη μεγάλη μείωση του αριθμού των προσλήψεων στην
εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, φέτος θα
πραγματοποιηθούν προσλήψεις 3.000 εκπαιδευτικών σε θέσεις μονίμων.
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Η αναβολή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κρίνεται ως αναγκαίο βήμα ώστε να
απορροφηθούν οι διοριστέοι του προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 2008,
αλλά και όσο δυνατόν περισσότεροι αναπληρωτές με βάση την προϋπηρεσία.

Σημειώνεται ότι, με το ισχύον σύστημα, το 60% των ετήσιων προσλήψεων εκπαιδευτικών
γίνεται από τους καταλόγους επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και το 40% από τους καταλόγους των
αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία τους. Από κάθε διαγωνισμό προκύπτουν όσοι θα
διοριστούν τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές. Ομως, με βάση τα νέα δεδομένα που
επιτάσσει η οικονομική κρίση, και κατ' εξαίρεση, οι προσλήψεις για τα έτη 2009, 2010 και
2011 θα καλυφθούν από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού 2008.

Σε δύο δόσεις

Αλλωστε, εκκρεμεί η πρόσληψη της δεύτερης ομάδας διοριστέων του διαγωνισμού
του ΑΣΕΠ, αφού η πρώτη ομάδα διορίστηκε το 2009. Πρόκειται για περίπου 1.470
εκπαιδευτικούς. Στο σχέδιο που εξετάζει το υπουργείο, και εάν ο διαγωνισμός του
Νοεμβρίου αναβληθεί, η ομάδα των 1.470 εκπαιδευτικών θα μοιραστεί στα δύο, και
οι πρώτοι περίπου 750 θα διοριστούν φέτος, ενώ οι υπόλοιποι το 2011. Το σχέδιο
αυτό προκαλεί τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, και κυρίως αυτών που θα
διοριστούν το 2011.

«Με βάση το Φύλλο της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού, οι
διορισμοί θα πρέπει να γίνουν σε δύο δόσεις, το 2009 και το 2010. Οποια άλλη ρύθμιση
θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματική και θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια»,
ανέφερε μιλώντας στην «Κ» η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Βασιλική Μπολτσή, μέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής Διοριστέων Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008.

Από την άλλη, όπως τόνισε στην «Κ» το ίδιο στέλεχος του υπ. Παιδείας, ο αριθμός των
προσλήψεων ανά ειδικότητα θα γίνεται πλέον επί πραγματικών κενών και όχι κατ' εκτίμηση.
Ευρύτερα, πάντως, το σύστημα προσλήψεων αλλάζει, αφού το υπουργείο Παιδείας
δρομολογεί ριζικές αλλαγές στο περιεχόμενο και τη διαδικασία των εξετάσεων ΑΣΕΠ, που
από το 2012 θα αποτελούν τη μοναδική οδό για τον διορισμό των εκπαιδευτικών στα
σχολεία.
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Οι βασικές αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

- Βάρος θα δίνεται στη γενική παιδεία και την παιδαγωγική ικανότητα των
υποψηφίων εκπαιδευτικών και όχι στη γνώση του αντικειμένου τους (π.χ.
μαθηματικά).

- Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενό τους κατά κλάδο και ειδικότητα θα
καταργηθούν. «Εάν εξετάζεις έναν μαθηματικό στα μαθηματικά, αμφισβητείς την
πιστοποίηση των γνώσεων που έχει λάβει από το πανεπιστήμιό του», τόνισε στην
«Κ» στέλεχος του υπουργείου.

- Οι διαγωνισμοί θα διεξάγονται ανά διετία και θα είναι ανοιχτοί, δηλαδή δεν θα
προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων.

- Οι θέσεις διορισμού θα προκηρύσσονται το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου με βάση
τα οργανικά κενά της επόμενης χρονιάς.

Βέβαια, ένας απόφοιτος καθηγητικών σχολών, για να συμμετάσχει στον
διαγωνισμό, θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, το
οποίο θα χορηγείται από τα πανεπιστήμια με ειδικά προγράμματα.

.
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