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Προς: Περιφ€ρειαιή Δ/νση Πρωτοβάθμιας
και Δευτερσβάθμτας εκπαίδευης Αττικής
Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδωοης Δ'Αθήνας
Τμή μα ειcπαιδευτικών Θεμάτων

Θέμα: `cΣwά\ηση εργασίας 3®/4/20 Ι 8"

Σε συνέχεια της συνάντησης  εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίη 3/4ΏΟΙ 8 και ώρα Ι4:00
στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμuς εκπαίδευσης Δ'Αθήνας (^.Συγγρού  Ι 65) Θα Θέλαμε
να σας ενημερώσσυμε τα εξής:
Σύμφωνα με τηγ ΚΕΔΕ  εκφράζουμε τσν προβληματισμό  μας σχετυGά με την  έν[αξη  παιδιών
ηλικίας 4 ετών στην υποχρεω'™cή εκ7Όαίδευση. ΘεωρQύμε ότι η εξέλιξη myή Θα έχει δΊισμενείς
επιπτώσεις  σε  χιλιάδες  οικογένειες,  παιδιά  και  eργαζόμενcn]ς  σε  πε`rυχημένες  δομές  Δήμων  ,
όπως εέναι οι Δημοττκοί Παιδικοί Σταθμοί όλης της χώρας. Η απόφαση  τσυ γπουργού Παιδείας
κ. ΚΓαβρόγλσυ , να συμπερtλάβει στο Νομοσχέδιο για την ίδρυση τσο Πανεπιστήμιου Δυττκής
Αττικής  παράγραφο  (ΆρΘρο  33.  παρ.Γ'),  με  την  οποία  καθτερώνεται η  έ\™ξη  των  παιδιών
ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτιή εκπαίδευση μας δημιουργεί σοβαρά Θέμαm λεττουρΥίας.
Η συγκεκριμέ\η εξέλιξη ΘcL δημιουργήσει προβλήματα :

•     Στην ομαλή λειτουργία  Ι.600 πετυχημένων δημοτικών δομών, όπως είναι οι Δημοτικο€
Παιδικοί  Σταθμοί  ,  που  λειτουργούν  σήμερα  σε  όλη  τη  χώρα  και  στηβίζσιr`t  την
κααιμερινότητα  δεκάδων χιλιάδων  οικογενειών  .  ε`ώ  προσφέρουν τnιnιλής π>ιότητας
παιδαγωγικό ™ ετσ[αδευτικό έργο καθώς α\παποκρένονταt στις πολυσύνθετες ανάγκες
των παιδιών και των οικογενειώ`ι τους .

•     Σε  αρκ«ές  χ`λιάδες  παιδιά,  ακόμη  κι  αν  τιπάρξει  αρχικά  πtλοτική  εφαρμοιή   του
προγράμματος , τα οποία μέσα στον επόμενο  ενάμιση  χρόνο  Θα πρέπει να ε`mχΘούν
σην  υποχρεωπκή  εκπαίδευση  ,  στιτν  ευαίσθητη  ηλικ{α  των  4  ετώ`r,  κάτι που  όπως
γνωρίζετε δεν υφίσταται σε καμία χώρα της Ευρωπατκής Ένωσης και μάλιστα χωρίς να
είναι εξασφαλισμένες οι αναγκαίeς δημόσιες υποδομές γτα να καλΌφθούν Qι ανάyκες
ΤΟυς.

•     Στους χιλιάδες εργαζόιιενους συμβασιούχους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, των
οποίων και οι Θέσεις  εργασίας τίθειται σε κίνδυνο, αλλά ταnrTόχρcn/α  απαξιώνεται ιtαι
υποβαθμ€εται  ο   παιδαγωγικός   και   εισ[αιδευπκός   ρόλος   όλου   του   παιδαγοryικού
ΠρΟσωπικού.

•     Σε   χιλιάδες   εργαζόμενcnJς   γονείς   σε   όλη   τη   χώρα,   οι   οποώι   Θα   κληθούν   w
αwιμετωπίσσυγ στην ήδη επιβαρυμέ`η καθημερινόητά τους , μεγάλες δυσλmουργίες.
Γuτί είναι γνωστό ότι τα Νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν για 3  (από τους  |p μήνες το
χρόνο,  η  ημερήσια  λειτουρΊήα  τους  δεν  εξυπηρετεί  τcως  εργαζόμενους  γονείς  και
επιπρόσθετα  δεν  διασφαλίζοwαι η  σίτιση  και υγιεινή  διαβίωση  των πmδιών (απουσία
βοηθητικού προσωπικού ).



Η συγκεκριμένη ρύθμιση :
•     Δεν εξυπηρετεί καταρχήν τους γονε* και τα τετράχρονα παιδιά. τα οποία καλούντα™

υποαούν  πειραμτικές  διαδικασίες  έwαmς  ,  σε  ένα  μοντέλο  εmίδειισης  που  δεν
υφίσταταισεκαμώαναπτυγμένηχώρατουκόσμου.Είναιγνωστέςσεόλοιιςοιμεγάλες
ελλείψεi  που  υπάρχουν  σήμερα  στο  δημόσιο  σύσημα  εκπαίδευσης  σε  υποδοιώ5
εκπαιδευτικόπροσωπικό,σχολικούςσυμβούλους,ολοήμερανηπιαγωγεία.

•     Δεν εξυπηρετεί την κυβέρνησwιατί θα κληθεί σύντομα να οmμετωπίσει τη συγέπεuς
τωνελλείψεωναιπών,πουακόμηκαιοκ.Γαβρόγλουπαραδέχεταιότιυπάρχοιινιtαιδεν
μπορούννααmμετωπ™ούνάμεσα..   3#ύρςπΞ:ώfκεουτΣέ:g::gς,ΤπΤ,χgρΤ:Τςωπ:ΙεδgγξόιΞνςουΞ:αα3gηΈΤΤ€εΈ#

χώρους φbλαξης. Απαξιώνεται ένα  μοντέλο  που  λειτουργεί αποδεδεtγμένα  με  μεγάλη
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Τους.

•     Περιστέχλσνται   και   καταργούνται   τα   νομοθετικά   κατοχυρωμένα   επαγγελματικά
δtκαιώμταταwΠαιδαγωγώνΠροοχολικήςmικίας(γιαπαιδιάηλικίαςέως6ετώνμου
εργάζοwαιστουςΔημοττκούςΠαιδικούςΣταθμούςκαιυποβαθμΦαιοπαιδαγωγικός
τους ρόλος.

•     Δεν   Θα  παρέχοιrται   στα   παιδιά   μια   σειρά   από   υψηλού   επιπέδω   υπηρεσώς   πσυ
παρέχσνται  σήμερα  από  επιστημονικό  προσωπκό  που   στελεχώνει  τους  Παιδτκούς
Σταθμούς όπως παρακολσύθηση από  ψυχολόγο ,παιδίατρο, λογοθεραπευή κι άuους
κοτνωνικούςεπιστήμονεςκαθώςκαιπλήρησίτισησεκατάλληλαπιστοποιημένουςκαι
δυμορφωμένουςχώρους.

Εκφράζουμετηνκα™ορηματικήαντίθεσημαςγ™τοπαράδοξοwλαμβάωwααποφάσεΈ
μτηνΤοπικήΑυτοδιοίκησηκαιτουςεργαζομένουςπωυπηρετούνσεαυτήν,χώνα
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Θεωρούμε  αναγκαίο να υπάρξα μu σwολική  προσέmση τω  Θεσμού της Προσχολικής
Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  στην  χώρα   μας  δεδομένου  τω  γεγονότος  όh  πρέ™  W
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Σας  διαβεβαιώνcn)με  ότι  έχουμ  την  πρόθεση  να  ωνεργαστούμε  με  την  Κυβέρ`ηση,
προκειμένουναπροωθούνλύσεκπωυπηρετσύντηνκοιwώμας.Δ™αποτέλσύνόμως~
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Δήμος μας έχει προχωρήσ5ι σε έναν προγραμμπσμο

αιθωσώναπότηνΚΤγπΑΕ

διδασκαλίας   7[ΟΌ   Θα
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μαςμέσααπόκοινήδράσηπουώπερώμβάνει:
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