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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 
 

To μεθίλεκα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο βξίζθεη ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηε κέγγελε ηωλ 

πνιηηηθώλ ελόο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία  ηεο Εθπαίδεπζεο ωο ν «νδνζηξωηήξαο» 

ηνπ Δεκόζηνπ Νεπηαγωγείνπ. Σν νινήκεξν λεπηαγσγείν απνηειεί πηα ηζηνξία... Φξόληηζε γηα απηό ε 

ζπγθπβέξλεζε ησλ ΤΡΘΖΑΝΕΛ!!! 

 Με ππνπξγηθή απόθαζε, δηαιύεηαη έλα ζεζκόο πνπ απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηε θηινζνθία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ θαη ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά, κέζα από ηελ πνηνηηθή πξνέθηαζε 

ηνπ ρξόλνπ πνπ δηαζέηεη. 

 Σν λέν εληαίν νινήκεξν λεπηαγσγείν ηνπ θπξίνπ Φίιε, απνηειεί ην απόιπην δείγκα ηεο 

παξαθκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο δήζελ νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ θαη ηεο εμνηθνλόκεζεο δαπαλώλ, πνπ επηβάιινπλ ηα κλεκόληα πνπ ζα έζθηδαλ... 

 Απνηειεί έλα κόξθωκα, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο, πνπ έρεη αλάγθε ηελ ελίζρπζε θαη όρη ηελ εμαζιίσζε ησλ βαζηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

δνκώλ. 

 Η δηάθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε βαζηθό ππνρξεσηηθό θαη πξναηξεηηθό, ν θαηαθεξκαηηζκόο 

ηνπ ζε δηδαθηηθέο ώξεο, ε ππνρξεσηηθή αλάζεζε ηκήκαηνο γηα νιόθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά ζε κηα 

λεπηαγσγό ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο, ε απηνλνκία δξαζηεξηνηήησλ ησλ δύν πξνγξακκάησλ, 

ρσξίο θακία ζύλδεζε, θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηηο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Απηό βέβαηα δελ εκπνδίδεη ηνπο ΤΡΘΖΑΝΕΛ, ηνπο πην πηζηνύο πιένλ 

κλεκνληαθνύο, λα παξηζηάλνπλ ηνπο κεηαξξπζκηζηέο! 

 Σν λέν εληαίνπ ηύπνπ νινήκεξν λεπηαγσγείν, ην λεπηαγσγείν Φίιε, είλαη ην λεπηαγσγείν ησλ 

εθπηώζεσλ, ζε επηζηεκνληθόηεηα θαη θηινζνθία θαη ζα επηθέξεη ζνβαξό πιήγκα ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ 

παηδηώλ θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηωλ λεπηαγωγώλ. 

 Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο «ν Μαθξπγηάλλεο», ζηεξίδνληαο ην 

πνηνηηθό δεκόζην λεπηαγωγείν: 

 Καηαδηθάδεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ  

 Απαηηεί δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ηνπ σξαξίνπ αλάκεζα ζηηο λεπηαγσγνύο ηνπ βαζηθνύ θαη ηνπ 

πξναηξεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ. 

 Ζεηά εληαίν πξόγξακκα θαη ζηόρνπο κε ζπλεξγαζία ησλ δύν λεπηαγσγώλ 

 

Καινύκε ηηο/ηνπο λεπηαγσγνύο ηνπ ζπιιόγνπ καο λα δώζνπλ ην παξόλ ζηελ παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο ηελ Σεηάξηε 7 ηνπ επηέκβξε ζηε 13:30 ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 

Γηα ην Δ.. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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