ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
Αγαπητοί γονείς
Σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις το Νηπιαγωγείο είναι ίσως η
σημαντικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι ένας από τους βασικότερους μετά την οικογένεια
θεσμούς κοινωνικοποίησης και η πρώτη στη ζωή του παιδιού επαφή με τον θεσμό του σχολείου.
Είναι η σχολική βαθμίδα στην οποία το νήπιο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γλώσσα,
τους αριθμούς και τη χρήση τους, τη φύση και γενικά το περιβάλλον καθώς και τα σύμβολα της
γνώσης. Για τους λόγους αυτούς έχει σχεδόν αποφασιστικές για το μέλλον του παιδιού
επιπτώσεις, καθορίζει εάν το παιδί των 4-6 χρόνων θα αποκτήσει θετική ή αρνητική σχέση με
τον σχολικό θεσμό.
H θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα
τα νήπια 4 έως 6 ετών, αποκλειστικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο, είναι κομβικό ζήτημα για τη
δημόσια εκπαίδευση. Είναι σημαντική τομή επέκτασης της δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και ανοίγει τη δυνατότητα να έχουν όλα τα νήπια 4-6 χρόνων ίσες εκπαιδευτικές
αφετηρίες.
Όμως, από τη θεσμοθέτηση μέχρι την εφαρμογή υπάρχει πολύς δρόμος. Γιατί η εφαρμογή της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης απαιτεί άμεσα ενίσχυση των
κτηριακών υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής, υλοποίηση των απαραίτητων μόνιμων
διορισμών, ίδρυση νέων νηπιαγωγείων. Όλα αυτά, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Η στάση του υπουργείου δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες καθώς, έχει θέσει ως προϋπόθεση να
μην υπάρξει καμιά υποχρέωση δαπάνης για το δημόσιο (π.χ. σε διορισμούς νηπιαγωγών, νέες
υποδομές). Το υπουργείο δεν δείχνει να δεσμεύεται για το δημόσιο νηπιαγωγείο και παραπέμπει
τα πάντα σε βάθος τριετίας.
Η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί και απαιτεί την άμεση και καθολική εφαρμογή της δημόσιας
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας,
με την άμεση υλοποίηση της ίδρυσης επιπλέον νηπιαγωγείων με κατάλληλες υλικοτεχνικές
υποδομές και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και την άμεση συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου Παιδείας – κυβέρνησης – Ο.Τ.Α.) και να δοθεί όποια
επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται.
Αγαπητοί γονείς
Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, χρειάζεται αυξημένη προσπάθεια και πολιτική βούληση εφόσον
το κτιριακό πρόβλημα είναι ήδη έντονο.

Η Νέα Σμύρνη έχει σήμερα 11 Νηπιαγωγεία στα οποία το σχολικό έτος 2017-18 φοίτησαν 538
μαθητές/τριες σε 24 αίθουσες (από τις οποίες αίθουσες οι 2 δεν είναι κανονικές). Ο Μ.Ο. είναι
ήδη ψηλός, 22,41 μαθητές ανά τμήμα. Στα 535 παιδιά, μόνο 43 είναι προνήπια και 495 είναι
νήπια.
Είναι φανερό ότι για να εφαρμοστεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση στο Δήμο Νέας Σμύρνης χρειάζονται να προβλεφτούν υποδομές για υποδοχή 990
παιδιών. Χρειάζεται δηλαδή περίπου διπλασιασμός των υπαρχόντων υποδομών (20 επιπλέον
αίθουσες).
Άμεσα λοιπόν πρέπει να προχωρήσει η ίδρυση και η στελέχωση των δύο (2) νηπιαγωγείων που
είναι σχεδόν έτοιμα στο Παπαστράτειο και στην Πλατεία Ζαρίφη, να αναλάβει ο Δήμος την
ενοικίαση άλλων 16 αιθουσών, και να υπάρξει προγραμματισμός για αγορά οικοπέδων και
οικοδόμηση άλλων 10 σύγχρονων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας. Η πολιτεία και το Υπουργείο
Παιδείας οφείλουν επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους παρέχοντας την όποια επιπλέον
χρηματοδότηση απαιτείται για να υλοποιηθεί η δημόσια υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή
και εκπαίδευση στον Δήμο Νέας Σμύρνης.
Αγαπητοί γονείς,
Η εφαρμογή της καθολικής δημόσιας υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης θα είναι μεγάλη κοινωνική κατάκτηση.
Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για την εφαρμογή της και στον Δήμο Νέας Σμύρνης.
Καλούμε για το σκοπό αυτό, σε συστράτευση τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση
Γονέων, για να καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις και κωλυσιεργίες.
Δηλώνουμε την ταύτισή μας με το κοινωνικό αίτημα να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά 0-4
χρόνων
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εργαζόμενων στην Τ.Α. για προσλήψεις μόνιμων βρεφονηπιοκόμων και όλου του αναγκαίου
για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών προσωπικού, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι στη Νέα
Σμύρνη μερικές εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο, δεν «χωράνε» ούτε στους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς.
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