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Εξαφανίηουν το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο! Γυρίηουν τθν εκπαίδευςθ πολλά 

χρόνια πίςω! 

  

 To ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ βρίςκει τθν προςχολικι εκπαίδευςθ ςτθ μζγγενθ των 
πολιτικών ενόσ Υπουργείου Παιδείασ, που κα μείνει ςτθν ιςτορία  τθσ Εκπαίδευςθσ ωσ ο 
«οδοςτρωτιρασ» του Δθμόςιου Νθπιαγωγείου. Το ολοιμερο νθπιαγωγείο αποτελεί πια ιςτορία... 
Φρόντιςε για αυτό θ ςυγκυβζρνθςθ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!!! 

 Με Υπουργικι απόφαςθ, διαλφεται ζνα κεςμόσ που αποτελεί καινοτομία για τθ φιλοςοφία του 
προγράμματοσ του και τα πολλαπλά οφζλθ που προςφζρει ςτα παιδιά, μζςα από τθν ποιοτικι 
προζκταςθ του χρόνου που διακζτει. 

 Το νζο ενιαίο ολοιμερο νθπιαγωγείο του κυρίου Φίλθ, αποτελεί το απόλυτο δείγμα τθσ 
παρακμισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςυνζπεια τθσ πολιτικισ δικεν ορκολογικισ κατανομισ του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθσ εξοικονόμθςθσ δαπανών, που επιβάλλουν τα Μνθμόνια που κα 
ζςκιηαν... 

 Αποτελεί ζνα μόρφωμα, που δεν ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν, των 
εκπαιδευτικϊν και τθσ κοινωνίασ, που ζχει ανάγκθ τθν ενίςχυςθ και όχι τθν εξακλίωςθ των βαςικϊν 
εκπαιδευτικϊν δομϊν. 

 Η διάκριςθ του προγράμματοσ ςε βαςικό υποχρεωτικό και προαιρετικό, ο κατακερματιςμόσ 
του ςε διδακτικζσ ϊρεσ, θ υποχρεωτικι ανάκεςθ τμιματοσ για ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά ςε μια 
νθπιαγωγό χωρίσ τθ δυνατότθτα εναλλαγισ, θ αυτονομία δραςτθριοτιτων των δφο προγραμμάτων, 
χωρίσ καμία ςφνδεςθ, καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αντιλιψεισ και 
διδακτικζσ προςεγγίςεισ. Αυτό βζβαια δεν εμποδίηει τουσ ΥΡΙΖΑΝΕΛ, τουσ πιο πιςτοφσ πλζον 
Μνθμονιακοφσ, να παριςτάνουν τουσ μεταρρυκμιςτζσ! 

 Το νζο ενιαίου τφπου ολοιμερο νθπιαγωγείο, το νθπιαγωγείο Φίλθ, είναι το νθπιαγωγείο 
των εκπτϊςεων, ςε επιςτθμονικότθτα και φιλοςοφία και κα επιφζρει ςοβαρό πλιγμα ςτθν 
εκπαίδευςθ των παιδιών και τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ των νθπιαγωγών. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτθρίηοντασ το 
ποιοτικό δθμόςιο νθπιαγωγείο: 

 καταδικάηει τθν κατάργθςθ του ολοιμερου νθπιαγωγείου  

 Απαιτεί δυνατότθτα εναλλαγισ του ωραρίου ανάμεςα ςτισ νθπιαγωγοφσ του βαςικοφ και του 
προαιρετικοφ προγράμματοσ, με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

 Ζθτά ενιαίο πρόγραμμα και ςτόχουσ με ςυνεργαςία των δφο νθπιαγωγϊν 

 ε όλουσ αυτοφσ που ςυμβιβάςτθκαν με ζνα ςχολείο ςτα μζτρα των μνθμονίων, θ απάντθςθ 
είναι μία: Αγϊνασ και ςυλλογικι δράςθ. 
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