
 

 
Θϋμα: Απόφαςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για το πιλοτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. 
«Εκπαύδευςη των παιδιών τησ μουςουλμανικόσ μειονότητασ ςτη Θρϊκη»  
ϋπειτα από  τη ςυζότηςη που αναπτύχθηκε ςτην ςυνϊντηςη τησ Τετϊρτησ 2 
Μαΐου με την πολιτικό ηγεςύα του  Υπουργεύου Παιδεύασ 
 
   Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., με βϊςη το ψόφιςμα τησ 86ησ Γ.Σ. του Κλϊδου ςε 

ςχϋςη με το ζότημα τησ υλοπούηςησ του πιλοτικού προγρϊμματοσ του Ι.Ε.Π. 

«Εκπαύδευςη των παιδιών τησ μουςουλμανικόσ μειονότητασ ςτη Θρϊκη», 

εξϋφραςε ϋγκαιρα πολύ ςοβαρϋσ ανηςυχύεσ και επιφυλϊξεισ ςχετικϊ με το 

πιλοτικό πρόγραμμα και ςτόριξε με απεργιακϋσ κινητοποιόςεισ το αύτημα για 

τη μη υλοπούηςό του.   Η απουςύα μεθοδολογικού-επιςτημονικού διαλόγου και 

ςυνεργαςύασ με την εκπαιδευτικό κοινότητα, με την οπούα δρομολογόθηκε η 

εφαρμογό του  καθώσ και το πλόθοσ των ςημεύων του που εύναι αςαφό, μη 

επαρκώσ τεκμηριωμϋνα ό, ακόμα και «προβληματικϊ» ςε εκπαιδευτικό και 

εργαςιακό επύπεδο, για την εκπαιδευτικό κοινότητα τησ Θρϊκησ, οδόγηςε ςε 

αντιπαραθϋςεισ. Το εκπαιδευτικό ζητούμενο τησ ςτόριξησ τησ μαθηςιακόσ 

διαδικαςύασ, τησ ενύςχυςησ τησ ελληνομϊθειασ και τησ διευκόλυνςησ των 

νηπύων τησ μειονότητασ ςτην ομαλό ϋνταξό τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα 

παραμϋνει ζητούμενο.   

 Για τη Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδασ η πραγματικό λύςη ςε ςχϋςη 

με την εκπαύδευςη των νηπύων τησ μουςουλμανικόσ μειονότητασ ςτη Θρϊκη 

και την ενύςχυςη τησ φούτηςόσ τουσ, εύναι η λειτουργύα όλων των αναγκαύων 

δημόςιων νηπιαγωγεύων με τισ απαραύτητεσ παιδαγωγικϋσ και εργαςιακϋσ 

προώποθϋςεισ. Ένα ουςιαςτικό μϋτρο αποτελεύ η αύξηςη τησ οργανικότητασ 

που θα ςυνοδεύεται από προςλόψεισ μόνιμων νηπιαγωγών απόφοιτων 

Σ.Ε.Α.Π.Η., με πρόςληψη κεντρικϊ από το Τπουργεύο Παιδεύασ και με ενιαύο 

τρόπο (όπωσ όλοι/εσ οι νηπιαγωγού), με επιμόρφωςη ςε θϋματα 
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Προσ 

1. Σον Τπουργό Παιδεύασ 

κ. Κωνςταντύνο Γαβρόγλου  

2. Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ και τεχνικών διευκόλυνςησ όλων των 

εκπαιδευτικών και των νηπιαγωγών ειδικότερα, δηλαδό τα κεντρικϊ ςημεύα 

διεκδικόςεων του ψηφύςματοσ τησ 86ησ Γ.. του Κλϊδου. 

 Σα νηπιαγωγεύα ςτουσ μειονοτικούσ οικιςμούσ πρϋπει να εύναι δημόςια, 

ολοόμερα νηπιαγωγεύα με αναλυτικό πρόγραμμα ενιαύο και ελληνόγλωςςο. 

      Σε ςχϋςη με τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ που πρϋπει να διϋπουν το πιλοτικό 

πρόγραμμα ωσ μεταβατικό ςτϊδιο εξαγωγόσ ςυμπεραςμϊτων, το Δ.. τησ 

Δ.Ο.Ε. ϋπειτα και από τη ςυζότηςη που εύχε με την πολιτικό ηγεςύα του 

Τπουργεύου Παιδεύασ και τισ αποφϊςεισ των Δ.. των ϊμεςα εμπλεκόμενων 

υλλόγων Ροδόπησ και Ξϊνθησ, θεωρεύ ότι θα πρϋπει: 

 

1. Να ςυμφωνόςουμε ότι αναγνωρύζεται η ςημαςύα των πρώτων - 

μητρικών γλωςςών ωσ γλωςςών ςτόριξησ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Σα 

αποτελϋςματα του πιλοτικού προγρϊμματοσ θα καταδεύξουν τον πιθανό 

βαθμό επιβεβαύωςησ τησ παραπϊνω θεωρητικόσ αρχόσ, μϋςω τησ 

ςυγκεκριμϋνησ μεθοδολογύασ και ςτο ςυγκεκριμϋνο εκπαιδευτικό πλαύςιο.  

 

2. Οι ςυνεργϊτεσ - γλωςςικού διευκολυντϋσ να εύναι απόφοιτοι των 

Παιδαγωγικών Σμημϊτων των ελληνικών Πανεπιςτημύων  οι  όποιοι θα πρϋπει 

να ϋχουν ϊριςτη γνώςη των ςυγκεκριμϋνων πρώτων - μητρικών γλωςςών, 

ανϊλογα και με το νηπιαγωγεύο ςτο οπούο τοποθετούνται, και να προβλϋπεται 

επιμόρφωςη (π.χ. των όδη υπηρετούντων νηπιαγωγών και όςων πρόκειται να 

παύξουν το ρόλο του διευκολυντό) ςτη γλώςςα και ςτην τεχνικό διευκόλυνςησ.  

 

3. Να διαςφαλιςτεύ, από το Τπουργεύο Παιδεύασ η αξιοπούηςη και χρόςη 

των πρώτων - μητρικών γλωςςών όλων των νηπύων που ςυμμετϋχουν ςτην 

πιλοτικό εφαρμογό καθώσ και ότι αυτό αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη για 

την πραγματοπούηςη και ςυνϋχιςη του  προγρϊμματοσ. 

4. Με κανϋνα τρόπο να μη θεωρεύται το διϊςτημα τησ απαςχόληςόσ των 

ςυνεργατών – γλωςςικών διευκολυντών ωσ  προώπηρεςύα και να μη 

μοριοδοτεύται. Πρϋπει το παρεχόμενο ϋργο (που προκύπτει από την περιγραφό 

και τισ ςυμβϊςεισ ϋργου) να εύναι τϋτοιο που να μην επιτρϋψει ςτο μϋλλον την 

κατοχύρωςη τησ προώπηρεςύασ τουσ ωσ εκπαιδευτικόσ με οποιοδόποτε τρόπο, 

μϋςω δικαςτικών αποφϊςεων ό πολιτικών πιϋςεων. 

 

5. Ο ρόλοσ τουσ, ςε όλο το χρονικό διϊςτημα που θα ςυνεργϊζονται με τισ 

νηπιαγωγούσ, να εύναι υποβοηθητικόσ – υποςτηρικτικόσ. Οι νηπιαγωγού ϋχουν 

την ευθύνη τησ τϊξησ τουσ και εύναι αυτού που θα προχωρόςουν ςε 

περιγραφικό αποτύμηςη των εκπαιδευτικών αποτελεςμϊτων του πιλοτικού 

προγρϊμματοσ ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα.  

 



 

6. Να δημιουργηθεύ ομϊδα εργαςύασ για την παρακολούθηςη του 

προγρϊμματοσ με τη ςυμμετοχό του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. Θεωρούμε δεδομϋνο πωσ 

αντύγραφα όλων των εγγρϊφων του προγρϊμματοσ που αφορούν τα 

νηπιαγωγεύα θα παραμϋνουν ςε αυτϊ και ότι ςτα πορύςματα του πιλοτικού 

προγρϊμματοσ θα ϋχουν ϊμεςη πρόςβαςη οι υπηρετούντεσ ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ νηπιαγωγού, οι τοπικού ύλλογοι Εκπαιδευτικών και η Δ.Ο.Ε. 

ενώ η δημόςια γνωςτοπούηςη των αποτελεςμϊτων θα προηγηθεύ τησ, τυχόν, 

επϋκταςησ του προγρϊμματοσ. 

 

7. Σα παραπϊνω ςημεύα θα πρϋπει να υιοθετόςει και το Δ.. του Ι.Ε.Π. με 

απόφαςό του και να προχωρόςει ςτην προςαρμογό των ςτοιχεύων του 

προγρϊμματοσ και την τροποπούηςη των ςυμβϊςεων εργαςύασ των 

ςυνεργατών- γλωςςικών διευκολυντών 

 

      Έχει, επύςησ, κομβικό ςημαςύα, το Τπουργεύο Παιδεύασ να διαβεβαιώςει ότι 

δεν ϋχει την πρόθεςη δημιουργύασ δύγλωςςων δομών και φυςικϊ, εϊν τα 

πορύςματα του προγρϊμματοσ εύναι τϋτοια που ςτοιχειοθετούν γενύκευςη του 

προγρϊμματοσ, να τηρηθούν όλεσ οι παραπϊνω επιςημϊνςεισ μασ αλλϊ και να 

πραγματοποιηθεύ ουςιαςτικόσ διϊλογοσ με την εκπαιδευτικό κοινότητα. 

      Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. αναμϋνει την απϊντηςη του Τπουργεύου Παιδεύασ 

διαβεβαιώνοντασ την εκπαιδευτικό κοινότητα, τουσ μαθητϋσ και τουσ γονεύσ 

τουσ ότι γνώμονασ των προτϊςεων που καταθϋτει και των κινητοποιόςεων 

που αποφαςύζει δεν εύναι ϊλλοσ από τη ςτόριξη και αναβϊθμιςη τησ δημόςιασ, 

δωρεϊν εκπαύδευςησ.   

 


