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Ανοίγουμε τον Εθνικό διάλογο για την Παιδεία με θζςεισ!  

3ο θζμα διαλόγου: Προςχολική εκπαίδευςη 

2ο θζμα διαλόγου:  

 Στθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ του Εκνικοφ Διαλόγου  για τθν Παιδεία, ο υπουργόσ Νίκοσ 
Φίλθσ τόνιςε ότι ςτθ ςχεδιαηόμενθ μεταρρφκμιςθ κα ακολουκθκεί λογικι ςειρά από τθν προςχολικι θλικία 
ζωσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και αναφζρκθκε ςτθν πρόθεςη του Τπουργείου να ςχεδιάςει και να 
θεςμοθετήςει τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευςη. 

 Οι δθλϊςεισ αυτζσ φαντάηουν ψευδεπίγραφεσ και  προςχθματικζσ, κακϊσ θ εξαγγελία μόνο ωσ 
ςφνκθμα μπορεί να χαρακτθριςτεί, με δεδομζνθ τθν κατάςταςθ που επικρατεί. Το υποκριτικό δικεν 
ενδιαφζρον δεν πείκει πια κανζναν κακϊσ όλοι βιϊνουν τθν ςκλθρι πραγματικότθτα. Κενά ςτη μζςη τησ 
χρονιάσ, χιλιάδεσ προνήπια εκτόσ του δημόςιου ςχολείου. Η ανακοίνωςθ προκζςεων χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από πόρουσ και υποδομζσ, χωρίσ καν ζνα ςτοιχειϊδθ ςχεδιαςμό υποδηλϊνει είτε 
αςχετοςφνη είτε "παραμφθιαςμα". Ότι από τα δφο και να ςυμβαίνει είναι εξίςου τραγικό. 

 Ο περιβόητοσ διάλογοσ για την Παιδεία, δεν μπορεί να γίνει με την κατάθεςη ευχολογίων και 
εκθζςεων (ξεπεραςμζνων) ιδεϊν. Πρζπει να υπάρχει ειςιγθςθ του Υπουργείου για όλα τα κζματα. Η 
απεραντολογία δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφζρον για αλλαγζσ και λφςεισ. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δεν μθδενίηει οφτε 
διακατζχεται από τθ λογικι του όχι ςε όλα. Παρά το γεγονόσ ότι δεν πιςτεφει πωσ ςτόχοσ του διαλόγου είναι 
θ ουςία αλλά οι πρόςκαιρεσ εντυπϊςεισ, όπωσ ζχει γίνει ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ, δίνει το παρόν ςτη 
δημόςια διαδικαςία διαλόγου.  

 Για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ ζχουμε προτάςεισ, τισ οποίεσ κατακζτουμε: 

 Κάλυψθ όλων των οργανικϊν κενϊν με μόνιμουσ διοριςμοφσ νθπιαγωγϊν.  

 Κατάλλθλοσ, ζγκαιροσ και ουςιαςτικόσ προγραμματιςμόσ για τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ(κτθριακζσ και υλικοτεχνικζσ υποδομζσ, διοριςμοί νθπιαγωγϊν). 

 Επίλυςθ των κτθριακϊν προβλθμάτων και ςχεδιαςμόσ δθμιουργίασ πολυκζςιων νθπιαγωγείων, 
ςτεγαςμζνων ςε πολυδφναμα και πολυτροπικά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελοφν τισ απαραίτθτεσ  
προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του προγράμματοσ  τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ, 
ζτςι όπωσ προκφπτει από το φιλοςοφικό πλαίςιο που τθ διζπει.  

 Εφαρμογι τθσ Θεςμοκζτθςθσ του ωραρίου των νθπιαγωγϊν. Να εφαρμοςτεί το ωράριο που ιςχφει 
και ςτα δθμοτικά ςχολεία και ορίηεται από τον νόμο 1566/1985. 

 Αλλαγι τθσ οργανικότθτασ των νθπιαγωγείων με εφαρμογι του νόμου που ζχει ψθφιςτεί για τα 
πολυκζςια νθπιαγωγεία.  

 Στα ολοιμερα νθπιαγωγεία να ςυνδεκεί θ οργανικότθτα με τθν λειτουργικότθτα αυτϊν, εφόςον αυτι 
παραμζνει αμετάβλθτθ επί μια πενταετία (π.χ. αν ζνα νθπιαγωγείο λειτουργεί για πζντε ςυνεχι 
χρόνια ωσ ολοιμερο, τότε να δίνεται ακόμθ μία οργανικι κζςθ για κάκε ολοιμερο τμιμα). 

 Σε κάκε πολυκζςιο νθπιαγωγείο να τοποκετείται οργανικά και μία νθπιαγωγόσ ειδικισ αγωγισ, θ 
οποία κα λειτουργεί υποςτθρικτικά για τουσ μακθτζσ και για όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 Δθμιουργία νζων τμθμάτων ζνταξθσ, όπου υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ ανάγκεσ και ςτιριξθ των 
τμθμάτων ζνταξθσ και παράλλθλθσ ςτιριξθσ, με  κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ νθπιαγωγοφσ. 



 Διοριςμόσ ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ (ψυχολόγοι, λογοκεραπευτζσ, δάςκαλοι μθτρικισ 
γλϊςςασ) για τθν ςτιριξθ των νθπιαγωγϊν και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που υπάρχουν 
ςτα νθπιαγωγεία. 

 Διοριςμόσ μόνιμου βοθκθτικοφ προςωπικοφ (κακαρίςτριεσ και τραπεηοκόμοι). 

 Να εφαρμοςτεί ουςιαςτικά ο νόμοσ Ν 3518/2006 που αφορά τθν υποχρεωτικι φοίτθςθ των νθπίων, 
με υποχρεωτικι βεβαίωςθ φοίτθςθσ για τθν εγγραφι ςτο Δθμοτικό ςχολείο. 

 Μοριοδότθςθ των νθπιαγωγείων ανάλογα με τα μόρια που ζχει και το όμορο δθμοτικό ςχολείο. 

 Σε κάκε νθπιαγωγείο, να τθρείται για τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, θ προβλεπόμενθ από τθ διεκνι 
βιβλιογραφία αναλογία 5 τετραγωνικϊν μζτρων ανά μακθτι.  

 Δυνατότθτα επιμόρφωςθσ των νθπιαγωγϊν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ ςε όλουσ τουσ νομοφσ. 

 Συνεχισ, δια βίου επιμόρφωςθ, βαςιςμζνθ ςτισ  ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευτικϊν, με 
ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ του ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ τουσ ρόλου.  

 Να ενιςχυκεί το ολοιμερο νθπιαγωγείο με τθν υπεράςπιςθ του ωραρίου του. Οι πρόωρεσ 
αποχωριςεισ είναι αντίκετεσ ςτθ φιλοςοφία του προγράμματοσ.  

 Δθμιουργία κατάλλθλου νομοκετικοφ πλαιςίου που κα εξαςφαλίηει τθν αςφαλι μεταφορά των 
παιδιϊν του νθπιαγωγείου, όπου χρειάηεται. 

 Θεςμοκζτθςθ των προγραμμάτων μετάβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ προκειμζνου να ενιςχυκεί ο ενιαίοσ 
χαρακτιρασ αυτισ.  

 Αναμζνουμε τθν τοποκζτθςθ του Υπουργείου Παιδείασ για τισ προτάςεισ που κατακζτουμε. Ζχετε να 
πείτε κάτι για την Προςχολική εκπαίδευςη κφριε Φίλη; Αρκείςτε ςτισ "ςαπουνόφουςκεσ" περί δικεν 
υποχρεωτικότθτασ, χωρίσ να προβλζπετε τίποτα για πόρουσ και υποδομζσ, τθ ςτιγμι μάλιςτα που δεν 
μπορείτε να καλφψετε ακόμα ςτθ μζςθ τθσ χρονιάσ τα κενά των νθπίων; Ποιοι κα διδάξουν ςτα προνιπια; 
Πϊσ κα προςλθφκοφν; Ποφ κα ςτεγαςτοφν; Τα εφκολα λόγια των αντιπολιτευτικϊν χρόνων δεν αρκοφν τϊρα. 
Η θητεία ενόσ Τπουργοφ κρίνεται από τισ πράξεισ και τισ παραλείψεισ τησ, όχι από τισ προθζςεισ. 

 Ζχετε ςκοπό κφριε Τπουργζ να ςυμμετάςχετε ςοβαρά ςτον διάλογο που εςείσ εξαγγείλατε; Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ δίνει για άλλη μια φορά το παρόν! Εςείσ θα είςτε εκεί; 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 
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