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Αλαθνίλσζε 
  

Δέθα κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο 

ζσλετίδεη λα πορεύεηαη τωρίς θαλέλα οσζηαζηηθό ζτεδηαζκό ζηολ τώρο ηες προζτοιηθής 

εθπαίδεσζες. Η κόλε «ζηνρεπκέλε» ηνπο δξαζηεξηόηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο ζηξεβιήο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα ζηελ νπνία όια γίλνληαη ζσζηά θαη 

πξσηνπνξηαθά! 

Αρηζκοί ποσ «εσεκερούλ», αζξνίδνληαο λήπηα θαη πξνλήπηα νηθνγελεηώλ πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα θαη ηηο γλώζεηο λα ζηεξίμνπλ κε ηδησηηθό εμνπιηζκό ην εγρείξεκα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, κε παηδηά πνπ έρνπλ σο κόλν κέζν έλα ηειέθσλν γηα λα αθνύλ ηε λεπηαγσγό ηνπο, 

αγλνώληαο παηδηά θησρώλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, πξνζθπγόπνπια θαη παηδηά κεηαλαζηώλ πνπ δελ 

έρνπλ ζηνλ ήιην «κνίξα» θαη δελ έρνπλ θακία δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο. 

Σακπιέηες θαη θορεηοί σποιογηζηές, «πεγαηλνέξρνληαη» ζηα δειηία ηύπνπ ηνπ ππνπξγείνπ 

ρσξίο όκσο λα θηάλνπλ πνηέ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, δειαδή ζην λεπηαγσγείν. ηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηώζεηο πνπ θάηη ηέηνην γίλεηαη θαηνξζσηό, αζθαιώο θαη δελ αξθεί λα θαιύςεη ηηο καζεηηθέο 

αλάγθεο! 

Προζωπηθό θαζαρηόηεηας πνπ πξνζιήθζεθε αξγνπνξεκέλα θαη πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

δελ παξακέλεη ζην ζρνιείν όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθήλνληαο «αθάιππηα» παηδηά πνιύ 

κηθξήο ειηθίαο! 

Μαζεηές ζε ηκήκαηα 25 αηόκωλ ζε θαηξό παλδεκίαο, ηα νπνία όκσο ζύκθσλα κε ηελ 

πνιηηηθή εγεζία δελ είλαη θαη ηόζν κεγάια, θαζώο θαηά κέζν όξν έρνπλ 17 καζεηέο!! 

Αζξνίδνληαο καζεηέο αζηηθώλ θέληξσλ κε καζεηέο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαηαηάζζνπλ ηα 

ζρνιεία ηεο Υώξαο ζηελ 4
ε
 ζέζε ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ! 

Σεράζηηο θηερηαθό πρόβιεκα, ηδηαίηεξα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ην νπνίν εμ αηηίαο ησλ 

πνιηηηθώλ ησλ ηειεπηαίσλ Κπβεξλήζεσλ πνπ δελ είραλ θαη δελ έρνπλ θακία πξόβιεςε αλέγεξζεο 

λέσλ θηεξίσλ θαη αγνξάο νηθνπέδσλ θαη πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ γίλεηαη ζπλερώο 

κεγαιύηεξν. 

Επηκόρθωζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε νπνία δέθα κήλεο από 

ηελ εθαξκνγή ηεο δελ έρεη μεθηλήζεη θαη πνπ αλ μεθηλήζεη απηό ζα γίλεη κόιηο ε εμ απνζηάζεσο 

ήδε ζα έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηε δηα δώζεο δηδαζθαιία! 

Πηιοηηθό πρόγρακκα εηζαγωγής αγγιηθώλ ζην λεπηαγσγείν, ην νπνίν θακία επηζηεκνληθή 

επηηξνπή δελ έρεη εηζεγεζεί, κε ην νπνίν δηαθσλεί ε ύλνδνο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ 

Σκεκάησλ όιεο ηεο Υώξαο θαη παξόηη νπζηαζηηθά δελ έρεη εθαξκνζηεί νύηε αμηνινγεζεί ε 

πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή, ε Τπνπξγόο Παηδείαο αλαθνηλώλεη όηη ζα γεληθεπηεί από ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά! Καηά ηα ινηπά, απηή ε Κπβέξλεζε αθνύεη πάληα ηνπο εηδηθνύο! 

Σειεπηαίν «θαηόξζσκα» ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, απνηειεί ε επέθηαζε ηοσ 

προγράκκαηος ηοσ λεπηαγωγείοσ θαηά 10 ιεπηά, επεηδή «θάπνηνη» γνλείο (γεληθώο θαη 

ανξίζησο…) είπαλ ζηηο Τπνπξγνύο όηη δελ εμππεξεηνύληαη λα παίξλνπλ ηα παηδηά από ην ζρνιείν 

κε ην παιηό σξάξην θαζώο νη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο δελ θπθινθνξνύλ ιόγσ covid, ώζηε λα 

ηα πάξνπλ απηνί!  
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Με πνηα ινγηθή απμάλεηαη, γηα κηα αθόκα θνξά, ην σξάξην ησλ λεπηαγσγώλ πνπ παιεύνπλ 

θαζεκεξηλά ζε αθαηάιιειεο αίζνπζεο κε ηκήκαηα 25 λεπίσλ/πξνλεπίσλ, ρσξίο αύιεηνπο ρώξνπο, 

ρσξίο επαξθή θαζαξηζκό ησλ λεπηαγσγείσλ; ηα ζπζηεγαδόκελα Νεπηαγσγεία-Δεκνηηθά κε πνην 

ηξόπν ζα ππάξμεη αζθάιεηα θαη απνζηάζεηο, όηαλ ζα είλαη κεγαιύηεξνο ν ζπγρξσηηζκόο, θαζώο 

ζα ζπκπίπηεη ε ώξα απνρώξεζεο καζεηώλ/ηξηώλ Δεκνηηθώλ θαη Νεπηαγσγείσλ; 
 

Πξνθαλώο, όπνηνο/α έρεη πξόζβαζε δηακαξηπξίαο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο, έρεη θαη ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθώλεη ην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ!!! 

Άθξσο επηζηεκνληθή θαη ηεθκεξησκέλε πξνζέγγηζε! 

Η αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηζρύζεη, θαηά δήισζε ηεο θπξίαο Τθππνπξγνύ Παηδείαο 

πξνο ηα κέιε ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε., γηα όζο δηάζηεκα σπάρτεη παλδεκία, τωρίς βέβαηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα δεζκεσηεί γηα ηο ηη ζα γίλεη κεηά. 

 Όια «επαθίεληαη» ζηηο δηαζέζεηο ησλ ςεθνθόξσλ, ησλ θίισλ ή ησλ πνιηηώλ πνπ ζα 

επηθνηλσλήζνπλ, ρσξίο κάιηζηα ζεζκηθό ηξόπν, κε ηηο ππνπξγνύο.!!! Απηνί ζα δηακνξθώζνπλ ην 

σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ κέιινληνο, γηαηί σο γλσζηό απηή ε Κπβέξλεζε ζε όια ηα ζέκαηα 

ζπκβνπιεύεηαη ηνπο «εηδηθνύο»!!! 

Όια απηά ζα ήηαλ απιά αζηεία, αλ δελ ήηαλ επηθίλδπλα. Η πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε απνηειεί 

βαζηθό ππιώλα ηεο δηακόξθσζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ παηδηώλ θαη δελ πξέπεη λα είλαη ζηα 

ρέξηα «καζεηεπόκελσλ» κάγσλ. Υξεηάδεηαη ζνβαξή αληηκεηώπηζε, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη 

όξακα. Όηη δειαδή απνπζηάδεη, παληειώο, από ηηο ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» απαηηεί ηελ αλάθιεζε ηες 

Τποσργηθής Απόθαζες πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ώξαο απνρώξεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

ησλ Νεπηαγσγείσλ θαη θαιεί ηοσς σιιόγοσς Δηδαζθόληωλ λα αγλοήζοσλ ζτέδηα πραθηηθώλ 

ποσ θσθιοθορούλ, θαζώο ην ζέκα απαηηεί θεληξηθή δηαρείξηζε από ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε., ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε λνκηθή ζύκβνπιν ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηε δηνηθεηηθή αληηκεηώπηζή ηνπ, πνπ, 

ζε θάζε πεξίπησζε, έπεηαη ηεο πνιηηηθνζπλδηθαιηζηηθήο δηεθδίθεζεο. 

 

    Γηα ην Δ.. 
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