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Αλαθνίλσζε 
 

ηε  ύλνδν ησλ Πξνέδξσλ θαη Κνζκεηόξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ θαη 

ρνιώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 θαη 8 Οθηωβξίνπ 2017, ζπδεηήζεθε ε δεκηνπξγία 

δηεπξπκέλσλ ρνιώλ Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο, ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξάιιειε ελνπνίεζε ηνπ 

ρώξνπ εθπαίδεπζεο από ηε βξεθηθή ειηθία έωο ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Οη Πξόεδξνη ηωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη Εθπαίδεπζεο ηωλ 

Παλεπηζηεκίωλ εθθξάζηεθαλ, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, ζεηηθά γηα ηελ έληαμε ηκεκάησλ ΣΕΙ 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ελδερόκελε έληαμε ηκεκάηωλ ΣΕΘ ζε 

Παλεπηζηήκηα ζα γίλεη απνδεθηή κε όξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζεζκηθή δηαζθάιηζε ηωλ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ απνθνίηωλ ηνπο, ηε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο αληίζηνηρωλ ηκεκάηωλ ή θαηεπζύλζεωλ ζε όιεο ηηο ρνιέο Αγωγήο θαη Εθπαίδεπζεο 

ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ηελ εμαζθάιηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη νηθνλνκηθώλ πόξωλ. 

Σαπηόρξνλα, ην "Δίθηπν πξαθηηθώλ αζθήζεωλ ηκεκάηωλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο" κε 

αλαθνίλωζή ηνπ αλαθέξεη πωο ε εθπαίδεπζε ζηε ρώξαο καο θαηεγνξηνπνηεί ηηο αλάγθεο κηθξώλ 

παηδηώλ θαη δελ αληηκεηωπίδεη νιόπιεπξα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη νπζηαζηηθά πξνηείλεη ε 

εθπαίδεπζε ζηηο κηθξέο ειηθίεο λα αληηκεησπίδεηαη εληαία ζηηο ειηθίεο 0-8!!! 

Είλαη αθαηαλόεην όκωο λα κελ πξνηείλεηαη ε ελνπνίεζε ηεο παξερόκελεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο, ζηε βξεθηθή, πξνλεπηαθή θαη λεπηαθή ειηθία, κέζσ ηεο θνηλήο ζηνρνζεζίαο θαη 

ησλ εληαίσλ πξνγξακκάησλ  ζπνπδώλ θαη λα πξνβάιιεηαη  ε "νξγαλσηηθνύ" ηύπνπ 

ελνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζρνιώλ, ζηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο ζπληερληαθώλ 

ζπκθεξόλησλ θαη επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ. 

Είλαη πξαγκαηηθά ηξαγηθό, ε Παλεπηζηεκηαθή Κνηλόηεηα πνπ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηεο, αδηαθνξεί γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

πνπ κε ειάρηζηεο θσηεηλέο εμαηξέζεηο έκεηλε, βνπβή, θαη άθαληε ζε απηό πνπ ζπληειείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα ζηελ εθπαίδεπζε, γηα ην κόλν πνπ δείρλεη λα ελδηαθέξεηαη είλαη λα 

δηεπξύλεη  ζπληερληαθά θαη αληηεπηζηεκνληθά, ην πεδίν επηξξνήο ηεο θαη λα εκπιαθεί κε θάζε 

ηξόπν ζε όζα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη κεγαιύηεξεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο! 

Δελ είλαη δπλαηόλ γηα παξάδεηγκα, ην Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κέζσ ςεθίζκαηόο ηνπ λα ηνλίδεη: "Η ελοποίεζε δύο δηαθρηηώλ 

επηζηεκοληθώλ τώρωλ αποηειεί ηο έλασζκα γηα ηελ περαηηέρω απορρύζκηζε  θαη ηελ 

αποδηοργάλωζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ προζόληωλ θαη θαη επέθηαζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

 δηθαηωκάηωλ ηα οποία απορρέοσλ από ηοσς ελ ιόγω τώροσς. Ασηό ζεκαίλεη πως  κηα  ηέηοηα 

 ζηραηεγηθή επηιογή,  αιιάδεη άρδελ  ηο ηοπίο ηωλ εργαζηαθώλ προοπηηθώλ  θαη   ζτέζεωλ ηωλ 

αποθοίηωλ  κας αιιά θαη ηωλ επηζηεκοληθώλ πεδίωλ  ζηα οποία  δραζηερηοποηούκαζηε. Πέραλ 

ιοηπόλ ηοσ όηη δελ βοεζάεη  θαλέλαλ από ηοσς δύο, επηπιέολ βιάπηεη ασηούς ποσ πρέπεη  λα 
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σπερεηεί: ζηελ περίπηωζή κας ηα παηδηά" θαη ηαπηόρξνλα ε ύλνδνο ησλ Πξνέδξσλ θαη 

Κνζκεηόξσλ λα ζπκθσλεί ζηα εληειώο αληίζεηα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην Παηδαγσγηθό 

ηκήκα πξνζρνιηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ελαληηώζεθε ζηελ απόθαζε! 

Απηνί πνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ παηδηώλ ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θέξνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν, όηαλ κάιηζηα ζηηο 

ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ βξέζεθαλ εμαηηίαο ησλ δηαρξνληθώλ αγώλσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ 

αλσηαηνπνίεζε ησλ ζπνπδώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Όια απηά, ζε έλα εληειώο δηαθνξεηηθό πνιηηηθό πεξηβάιινλ ζα ζπδεηηνύληαλ πηζαλώο 

θάηω από άιινπο όξνπο. Σε ζηηγκή όκωο πνπ κε ηεξάζηηα θπβεξλεηηθή επζύλε, ην δήηεκα ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο από δεδνκέλν κέρξη ζήκεξα, έρεη γίλεη αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο θαη 

ζέκα πξνο δηεξεύλεζε θαη δηάινγν, όπωο δειώλεη θαη ν Τπνπξγόο Παηδείαο, ζεωξνύκε όηη όιεο 

απηέο νη ζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηόρεπζε, ε νπνία καο βξίζθεη 

θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνπο. 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί: 

 ηελ Κπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη άκεζα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα πινπνηήζεη άκεζα ηελ απόθαζε απηή, όπνπ ππάξρεη 

θηεξηαθή δπλαηόηεηα. Σαπηόρξνλα λα θξνληίζεη λα δεκηνπξγεζνύλ άκεζα όιεο νη 

απαηηνύκελεο ππνδνκέο ώζηε ζε κία δηεηία λα ππάξρεη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζε 

νιόθιεξε ηε ρώξα. Όζν ζπλερίδεη λα κελ "θιείλεη" έλα ζέκα πνπ κε ηελ αλνρή ηεο 

ζπληεξείηαη, έρεη ηεξάζηηεο επζύλεο θαη είλαη ππόινγε απέλαληη ζηνλ θόζκν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ λα ζηακαηήζνπλ θάζε ζπδήηεζε γηα 

ζπλελώζεηο - ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη Παλεπηζηεκηαθνί 

δάζθαινη λα ζηαζνύλ "αζπίδα", ζε θάζε πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, 

αλαθαηαηάμεωλ ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα, απνξύζκηζεο ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόληωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κε ην θύξνο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο λα ζηεξίμνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ θόζκνπ ηεο εθπαίδεπζεο γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο ζηα ζρνιεία. 

 ηε Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Ειιάδαο, λα μεθηλήζεη άκεζα ζεηξά εθδειώζεσλ - 

δξάζεσλ (επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, ζπλαληήζεηο κε Σνπηθή απηνδηνίθεζε, ζπλαληήζεηο κε 

ηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα θιπ) γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζε όιε ηε ρώξα, κε 

έκθαζε ηηο έδξεο ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ. 

 

Γηα ην Δ.. 
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