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Νζο Ωρολόγιο πρόγραμμα για το Νθπιαγωγείο: "Βολικι" αλλαγι για το ςάρωμα 

ενόσ ακόμα κεςμοφ... 

 

 Σε ςαρωτικζσ αλλαγζσ ςτθν λειτουργία του ολοιμερου νθπιαγωγείου φαίνεται ότι ετοιμάηεται 
να προχωριςει αιφνιδιαςτικά μζςα ςτο καλοκαίρι και χωρίσ κανζνα απολφτωσ διάλογο, θ θγεςία του 
Υπουργείου Παιδείασ. 

 Σφμφωνα με το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα για το νθπιαγωγείο που ειςθγείται το ΙΕΠ, γίνεται ςαφισ 
διαχωριςμόσ του πρωινοφ «βαςικοφ» προγράμματοσ(!!) το οποίο κα τελειϊνει ςτισ 13.00, και κα 
περιλαμβάνει οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, από το ολοιμερο, ςτο οποίο τθν τρίτθ 
διδακτικι ϊρα κακορίηεται  ωσ ςυγκεκριμζνο διδακτικό αντικείμενο αυτό τθσ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ. 
Δθλαδι δθμιουργοφν δφο διαφορετικά νθπιαγωγεία με εντελϊσ διαφορετικι φιλοςοφία ςτα 
προγράμματά τουσ.  

 Η ειςαγωγι του διδακτικοφ αντικειμζνου «Δθμιουργία και ζκφραςθ» ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθ φιλοςοφία του προγράμματοσ ςτο νθπιαγωγείο, αφοφ ουδζποτε υπιρχαν  
διακριτά διδακτικά αντικείμενα, που να προτείνονται  για αυτοτελι διδαςκαλία. 

 Γνωςτοποιοφμε ςτουσ αδαείσ, που προωκοφν τζτοια αλλαγι, ότι το ολοιμερο νθπιαγωγείο  ςε καμία 
περίπτωςθ δεν ςθμαίνει απλά χρονικι επιμικυνςθ του κλαςικοφ, με ζμφαςθ ςτθν ακαδθμαϊκι διδαςκαλία 
και μετατροπι του χώρου του νθπιαγωγείου ςε αίκουςα δθμοτικοφ ςχολείου με διαχωριςμό διδακτικών 
αντικειμζνων.  

 Το νθπιαγωγείο είναι μια ιδιαίτερθ χρονικι περίοδοσ ςτθ ηωι κάκε παιδιοφ, με το δικό του 
πρόγραμμα, ςτόχουσ και πρακτικζσ και είναι απαραίτθτο να αντιμετωπίηεται με ξεχωριςτό τρόπο. Αυτό που 
προζχει ςτο ολοιμερο νθπιαγωγείο δεν είναι μόνο θ οργάνωςθ του προγράμματοσ, αλλά θ αλλαγι 
εκπαιδευτικισ νοοτροπίασ και παιδαγωγικισ αντίλθψθσ με κατάλλθλο παιδαγωγικό πνεφμα και διδακτικι 
μεκοδολογία, ϊςτε να μθ ςχολειοποιείται ο παραπάνω χρόνοσ του παιδιοφ. Στο νθπιαγωγείο δεν μιλάμε 
για γνωςτικά αντικείμενα, αλλά για γνωςτικζσ ι μακθςιακζσ περιοχζσ από τισ οποίεσ θ νθπιαγωγόσ αντλεί 
ςτόχουσ και προγραμματίηει δραςτθριότθτεσ. 

 Η λειτουργία του Ολοιμερου λοιπόν, κα πρζπει να είναι ποιοτικι κι όχι ποςοτικι, με ζμφαςθ ςτθ 
διαδικαςία κι όχι ςτο αποτζλεςμα. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να προςτίκενται ςτο πρόγραμμα νζεσ 
δραςτθριότθτεσ και επιπλζον γνωςτικά αντικείμενα διακριτά μεταξφ τουσ, αλλά να δίνεται ςτα παιδιά ο 
χρόνοσ να εμπλζκονται και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ διαδικαςίεσ, ςτον προγραμματιςμό και τθν 
οργάνωςθ των καταςτάςεων, ϊςτε να ανακαλφπτουν τα ίδια τθ γνϊςθ, ςε ςυνζχεια με το πρωινό 
πρόγραμμα. 

 Δεν μπορεί να υπάρχουν δφο ςχολεία, ζνα πρωινό και ζνα απογευματινό όπου κα παρεμβάλλονται 
διάφοροι εκπαιδευτικοί (νθπιαγωγοί ι άλλεσ ειδικότθτεσ), αλλά ζνα πρόγραμμα ενιαίο, με κοινοφσ 
ςκοποφσ και ςτόχουσ, με νθπιαγωγοφσ εκπαιδευμζνεσ και υψθλά καταρτιςμζνεσ.  

 Ολοιμερο νθπιαγωγείο δεν ςθμαίνει όπωσ απλοϊκά ςκεπτόμενοι νομίηουν κάποιοι, περιςςότερο 
ςχολείο, αλλά ποιοτικό ςχολείο.  

 Η λζξθ ποιότθτα προφανώσ όμωσ είναι άγνωςτθ λζξθ για το Υπουργείο Παιδείασ και τουσ κομματικοφσ 
παρατρεχάμενουσ, ενώ αντίκετα γνωρίηουν πολφ καλά από εκπτώςεισ ςε αξίεσ, φιλοςοφία προγραμμάτων  
και οράματα. 

 Η Δθμοκρατικι Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δεν ζκανε ποτζ εκπτώςεισ 
ςε αγώνεσ για αυτό κα είναι μπροςτά ςτθ διεκδίκθςθ του ολοιμερου νθπιαγωγείου τθσ ουςίασ και τθσ 
ποιότθτασ, για τα παιδιά και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

   
Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


