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Την άποψή του για το τοπίο που διαμορφώθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά την
ανακοίνωση των βάσεων εξέφρασε χθες σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο
Πρύτανης, Γιώργος Καψάλης.

Όπως τόνισε και ο ίδιος αν εξαιρέσει κανείς το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου μας, το οποίο είχε μία σημαντική αύξηση στα μόρια
εισαγωγής, όπως άλλωστε συνέβη με όλα τα παραϊατρικά Τμήματα του Επιστημονικού
Πεδίου «Επιστημών Υγείας και Ζωής», κυρίως ύστερα από την προσθήκη στο Πεδίο αυτό
των Γεωπονικών Τμημάτων, για τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας εκτός από τα
Παιδαγωγικά, στα οποία αναφέρθηκε ειδικότερα, δεν υπήρξαν ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις στις βάσεις εισαγωγής, συγκριτικά τουλάχιστον και με τα αντίστοιχα
Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων.

Ο κ. Καψάλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά θέλω στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, όπου παρατηρήθηκε μείωση της
βάσης εισαγωγής κατά 3.181 και 3.731 μόρια αντίστοιχα.

«Εμείς, ως Πανεπιστήμιο, και εγώ προσωπικά είχαμε δηλώσει και είχαμε προβεί σε γραπτή
παρέμβαση για τις συνέπειες που θα είχε για τα Παιδαγωγικά Τμήματα η διαμόρφωση ενός
νέου Επιστημονικού Πεδίου με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». Οι αδυναμίες που
εμφανίζονταν και που τέθηκαν το έτος 2013 δύο φορές στην τότε πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας ήταν ότι στην ουσία δεν υπήρχε άλλη επιλογή από τον υποψήφιο,
εκτός από τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα, αφού οι υπόλοιπες επιλογές του συνδέονταν με
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εξέταση σε ειδικό μάθημα (Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών
κ.λπ.).

Το δεύτερο στοιχείο είχε να κάνει με το γεγονός ότι ενώ μέχρι τότε ήταν δυνατή η
πρόσβαση των υποψηφίων στην ουσία από όλα τα Πεδία, σύμφωνα με το νέο Πεδίο έπρεπε
οι υποψήφιοι να εξεταστούν σε έναν συνδυασμό μαθημάτων που ήταν κατ' ουσίαν
αποτρεπτικός για αυτούς (Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική κ.λπ.}.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι τα Παιδαγωγικά
Τμήματα δεν προσφέρουν πλέον στον ίδιο βαθμό, όπως αστο παρελθόν, επαγγελματική
αποκατάσταση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικές επιλογές των
υποψηφίων. Κρίνουμε σκόπιμο και θα κινηθούμε στην προηγούμενη πρότασή μας που είναι
και πρόταση των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, αλλά και της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των Τμημάτων
των Επιστημών Αγωγής από περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία εξειδίκευσης ή
διαφορετικά τα Παιδαγωγικά Τμήματα να ενταχθούν σε ευρύτερα Επιστημονικά Πεδία
εξειδίκευσης και να μην υπάρχει το Πεδίο «Επιστημών της Εκπαίδευσης», το οποίο
άλλωστε δεν περιλαμβάνει αντίστοιχα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής», είπε ο κ.
Καψάλης για να καταλήξει:

«Σε κάθε περίπτωση εμείς καλωσορίζουμε τους νέους φοιτητές του πανεπιστημίου μας που
ανέρχονται σε 2.930, ίσος αριθμός, όπως και πέρυσι. Τους ευχόμαστε να έχουν καλές
σπουδές και τους υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε, κατά
τον καλύτερο τρόπο, στις προσδοκίες τους».
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