Ενημερώσου για τις θέσεις της παράταξης
μας.

Προσχολική Αγωγή & Εκπαίδευση
Η θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης που πιστώνεται στις επιτυχίες των
διεκδικήσεων της παράταξής μας και της ΔΟΕ συνδυάζεται με τη σταδιακή εφαρμογή της εντός της επόμενης
τριετίας και το 2021 να έχει προσδιοριστεί ως ο καταληκτικός χρόνος πλήρους εφαρμογής της υποχρεωτικότητας
της φοίτησης στο δημόσιο νηπιαγωγείο των παιδιών που βρίσκονται στην πρώτη νηπιακή ηλικία (4χρονα
προνήπια). Στον Νομό Σερρών η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση ξεκινά από το επόμενο σχολικό έτος.
Η μη άμεση εφαρμογή της υποχρεωτικότητας έρχεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη «παραχώρηση» της κυβέρνησης
μετά από πιέσεις που δέχεται από ομάδες συμφερόντων για να τους εκχωρήσει, αν είναι δυνατόν ολόκληρο
το «φιλέτο» της προσχολικής εκπαίδευσης. Η Κ.Ε.Δ.Ε. που καλοβλέπει και πιέζει για πέρασμα της προσχολικής
αγωγής στα χέρια των Δήμων, οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων τις θέσεις εργασίας των
οποίων χρησιμοποιούν με το πρόσχημα της επισφάλειας οι ίδιοι οι Δήμοι καθώς και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί
που διεκδικούν κομμάτι από την πίτα της προσχολικής εκπαίδευσης συνεχίζουν να αντιδρούν, προβάλλοντας λειψά
επιχείρηματα και βάζοντας εμπόδια όπως π.χ. την στέγαση.
Είναι σαφές ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης η άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής, δημόσιας,
δωρεάν προσχολικής αγωγής εντός του 14χρονου δημόσιου σχολείου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και δύο χρόνια
η κυβέρνηση αλλάζει μεθοδικά τη μορφή της προσχολικής αγωγής. Η αρχή έγινε με τις ρυθμίσεις που
συμπεριλήφθηκαν στο Νόμο του Υπουργείου Παιδείας, «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις». Με τις
ρυθμίσεις αυτές άλλαξε η οργανικότητα των νηπιαγωγείων και διπλασιάστηκε, αυθαίρετα, ο ελάχιστος
αριθμός νηπίων που απαιτούνται για τη λειτουργία Νηπιαγωγείου. Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου το
ίδιο το υπουργείο παραδέχτηκε, με κυνισμό, ότι η ρύθμιση «συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του
εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών».
Το καλοκαίρι του 2016, δίχως κανένα διάλογο σε κλίμα απόλυτου αιφνιδιασμού, ο Υπουργός Παιδείας
προχώρησε στην υπογραφή δυο αποφάσεων, μια για το ωράριο των νηπιαγωγών και μια για το ωρολόγιο
πρόγραμμα των νηπιαγωγείων. Ως προς το ωράριο, η επί τρία χρόνια αναμενόμενη ρύθμισή του, οδήγηση στο να
επιβληθεί τελικά το 25ωρο για το σύνολο, σχεδόν, των νηπιαγωγών (πλην των ελάχιστων που υπηρετούν στα,
μετρημένα στα δάχτυλα, 4/θεσια και άνω νηπιαγωγεία). Το μεγάλο πλήγμα καταφέρθηκε στο ολοήμερο νηπιαγωγείο
του οποίου η αδιαμφισβήτητη παιδαγωγική προσφορά παραγκωνίστηκε.
Με την Υπουργική Απόφαση για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα υπάρχει διάκριση σε βασικό και
προαιρετικό. Η αντισταθμιστική λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου παύει, επί της ουσίας σε επίπεδο
βούλησης της πολιτείας, να υπάρχει και το ολοήμερο μετατρέπεται σε φύλαξη. Με αυτό τον τρόπο αλλοιώνεται ο

χαρακτήρας του ολοήμερου και εκλείπει η παιδαγωγική συνέχεια του ολοήμερου τμήματος από τη στιγμή που
αλλάζει η ομάδα των νηπίων που συμμετέχουν στο μετά τις 13.00 τμήμα αποκόπτοντας το πρωινό από το
μεσημεριανό πρόγραμμα.
Με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα αίρεται, πλέον, η δυνατότητα που είχαν οι νηπιαγωγοί μετά από απόφαση
του Συλλόγου Διδασκόντων να εναλλάσσονται στις πρωινές και μεσημεριανές θέσεις σε ενιαία βάση και θα
αναλαμβάνουν το βασικό ή το ολοήμερο πρόγραμμα. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά τη συνεργασία που ανέπτυσσαν
οι νηπιαγωγοί και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα.
Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:


συνεχίζουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο σε όλη την Ελλάδα και καλούμε το
Υπουργείο Παιδείας να υλοποιήσει αυτό το εκπαιδευτικό και κοινωνικό όραμα με βάση τις θέσεις του
κλάδου,



πιστεύουμε πως η προσχολική αγωγή αποτελεί το πρώτο και αναπόσπαστο κομμάτι της 14χρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και βασικό πυλώνα του δημόσιου σχολείου,



τονίζουμε προς κάθε

κατεύθυνση

ότι κάθε, πιθανή, μελλοντική

προσπάθεια μεταφοράς

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην αποστολή της Παιδείας από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
(ή σε όποιον άλλο φορέα) θα συναντήσει την δυναμική αντίδρασή μας,


υπερασπιζόμαστε και αναδεικνύουμε το επιστημονικό έργο των νηπιαγωγών (ΠΕ60) που, μόνον
αυτές/αυτοί, έχουν ως αποστολή τους και αντικείμενο των σπουδών τους την αγωγή και εκπαίδευση
των νηπίων 4-6 ετών στο νηπιαγωγείο.

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αγωνίζεται για:









Απόσυρση του προαιρετικού ολοήμερου νηπιαγωγείου και θέσπιση ενός ολοήμερου νηπιαγωγείου
παιδαγωγικά και επιστημονικά εναρμονισμένου στις ανάγκες των παιδιών αλλά και των
εκπαιδευτικών.
Δίχρονη δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική προσχολική αγωγή στο νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά
ηλικίας 4-6 χρονών.
Μαζικούς διορισμούς Νηπιαγωγών
Κανένα νήπιο και προνήπιο έξω από το δημόσιο σχολείο.
Αναλογία νηπιαγωγού – νηπίων 1: 15
Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και βελτίωση των
υπαρχουσών.
‘Ιδρυση νέων σχολικών μονάδων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

