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Ανακοίνυζη
Η ςποσπευηικόηηηα ηηρ 2σπονηρ πποζσολικήρ εκπαίδεςζηρ, με εςθύνη ηος κπάηοςρ,
αποηελεί πάγιο αίηημα ηος κλάδος ηο οποίο ηεκμηπιώνεηαι επιζηημονικά από ηα επεςνηηικά
δεδομένα, πος πποκύπηοςν από ηη δίσπονη παπαμονή ηυν νηπίυν ζηο νηπιαγυγείο. Αςηή η
παιδαγυγική και κοινυνική αναγκαιόηηηα πος αθοπά ηην ανάπηςξη, εκπαίδεςζη και
διαπαιδαγώγηζη ηος παιδιού, δεν μποπεί να είναι μία επιλεκηική παποσή η οποία δημιοςπγεί
άνιζερ εςκαιπίερ ζηην εκπαίδεςζη ηυν παιδιών.
Καηαγγέλλοςμε ηην πολιηική ηηρ ιζοπέδυζηρ ηος δικαιώμαηορ ζε μια εκπαίδεςζη ποιόηηηαρ
για όλα ηα παιδιά και επιζημαίνοςμε:
Η λειηοςπγία ηυν ηπιμελών επιηποπών αποηέλεζε ένα καλά ζσεδιαζμένο άλλοθι ηος
Τποςπγείος, για να εξαιπέζοςν ζημανηικούρ Δήμοςρ από ηην εθαπμογή ηηρ δίσπονηρ
πποζσολικήρ εκπαίδεςζηρ, συπίρ οςζιαζηικά ζηοισεία, παπά μόνο με πποζυπικέρ εκηιμήζειρ,
διαπιζηυμένερ μέζα από ηον θακό ηυν μικποζςμθεπόνηυν και ηυν πελαηειακών ζσέζευν.
Μια πποζεκηική μαηιά ζηοςρ Δήμοςρ πος επιλέσηηκαν με ηην ππόζθαηη Κ.Τ.Α., δείσνει ηην
έλλειτη ππόθεζηρ ηος Τποςπγείος για οςζιαζηική ςλοποίηζη ηηρ, ενώ ππουθείηαι μια
αμθίβολη διαδικαζία, η ολοκλήπυζη ηηρ οποίαρ ηοποθεηείηαι ζηο απώηεπο μέλλον.
Οι εξαγγελίερ ηος ςποςπγού δεν μποπούν να μένοςν μόνο ζε επικοινυνιακό επίπεδο και να
εξςπηπεηούν ιδιοηελή-ζςνηεσνιακά ζςμθέπονηα ηηρ ΚΕΔΕ και ηυν ιδιυηικών παιδικών
ζηαθμών.
Καλούμε ηην κςβέπνηζη:
Να πποσυπήζει άμεζα ζηη θεζμοθέηηζη ηης δίτρονης σποτρεωηικής προζτολικής
αγωγής και εκπαίδεσζης ζε όλη ηην επικπάηεια, με μοναδική δομή ηο νηπιαγυγείο για ηιρ
ηλικίερ 4 έυρ 6 εηών, με εξαζθάλιζη όλυν ηυν πποϋποθέζευν για ηην ομαλή λειηοςπγία ηοςρ.
Να ληθθούν όλα ηα απαραίηηηα μέηρα και να γίνοςν όλες οι απαιηούμενες ενέργειες από
πλεςπάρ ηυν Δήμυν και ηος Τποςπγείος Παιδείαρ για να θοιηήζοςν ηον επηέμβπιο όλα ηα
ππονήπια ζηο Δημόζιο Νηπιαγυγείο.
Να δοθούν άμεζες λύζεις ζηο κηηριακό πρόβλημα με ενοικίαζη καηάλληλυν και
ζύγσπονυν σώπυν και να πποσυπήζει άμεζα ζσεδιαζμόρ-ππογπαμμαηιζμόρ για εύπεζη
οικοπέδυν και ανέγεπζη νέυν κηηπίυν.
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