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Αλαθνίλωζε
Η ππνρξεωηηθόηεηα ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο, κε επζύλε ηνπ θξάηνπο, απνηειεί
πάγην αίηεκα ηνπ θιάδνπ ην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη επηζηεκνληθά από ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από
ηε δίρξνλε παξακνλή ηωλ λεπίωλ ζην λεπηαγωγείν. Απηή ε παηδαγωγηθή θαη θνηλωληθή αλαγθαηόηεηα πνπ αθνξά
ζηελ αλάπηπμε, εθπαίδεπζε θαη δηαπαηδαγώγεζε ηνπ παηδηνύ δελ κπνξεί λα είλαη κία επηιεθηηθή παξνρή πνπ
δεκηνπξγεί άληζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ.
Αγωληδόκαζηε γηα έλα ζύγρξνλν δεκόζην λεπηαγωγείν, ρωξίο εθπηώζεηο, θαη ζα θηλεζνύκε πξνο θάζε
θαηεύζπλζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεωηηθήο εθπαίδεπζεο κε όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο παηδαγωγηθέο αλάγθεο. Η εθαξκνγή ηεο, όκωο, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ
αλαγθαία ρξεκαηνδόηεζε πξνο ηνπο Δήκνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηόζν ηνπ θηηξηαθνύ δεηήκαηνο κε ηελ αλέγεξζε
ζύγρξνλωλ δηδαθηεξίωλ όζν θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζηήξημεο κε κόληκνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ, ηε δεκηνπξγία
λέωλ ζέζεωλ εξγαζίαο θαη ηελ αλαινγία εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ/ηξηώλ, ζύκθωλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ.
Εηδηθόηεξα, ζην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ
ζπιιόγνπ καο, πνπ αθνξά ζηνλ Δήκν Αζελαίωλ, ελεκεξωζήθακε, από ηε ΔΘ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, όηη ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ε αίζνπζα ζην 94ν Δ.. Αζελώλ, όπωο, ήδε, γίλεηαη από ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021, θάηη πνπ δελ
καο βξίζθεη ζύκθωλνπο θαη ζεωξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε «ιύζε» είλαη εκβαιωκαηηθνύ ραξαθηήξα.
Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηα ηνπ θαη ηε δηαθωλία
ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο ππνρξεωηηθήο εθπαίδεπζεο κε δηάζεζε αηζνπζώλ ζε Δεκνηηθά
ζρνιεία θαη ηε ρξήζε θνληέηλεξ πνπ έρεη απνθαζίζεη ν Δήκνο Αζελαίωλ.
Καιεί ηελ Πνιηηεία λα πξνρωξήζεη ζηελ απαηηνύκελε ρξεκαηνδόηεζε, ζηελ ίδξπζε λέωλ λεπηαγωγείωλ θαη
ηνλ Δήκν Αζελαίωλ λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα δνζεί κόληκε ιύζε ζην ζηεγαζηηθό πξόβιεκα
ηωλ λεπηαγωγείωλ κε ηελ εμαζθάιηζε ηωλ απαξαίηεηωλ αηζνπζώλ, έηζη ώζηε όια ηα πξνλήπηα ηεο Αζήλαο λα
θνηηήζνπλ ζηα δεκόζηα λεπηαγωγεία ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021.
ην πιαίζην απηό, ην Δ.. απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ζηελ θηλεηνπνίεζε ζπιιόγωλ θαη θνξέωλ γηα ηε δίρξνλε
πξνζρνιηθή αγωγή, ηε Δεπηέξα 19/4 ζηηο 17.00, ζην Δεκαξρείν ηεο Αζήλαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπκε ην
δηθαίωκα ζηε κόξθωζε ηωλ παηδηώλ θαη ηελ θαζνιηθή θαη νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο
αγωγήο θαη εθπαίδεπζεο.
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