20 Οκτωβρίου 2017

Άμεςθ κεςμοκζτθςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ εκπαίδευςθσ!
Όχι αντιεπιςτθμονικζσ παρεμβάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ!
Στθ φνοδο των Προζδρων και Κοςμθτόρων των Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων και χολϊν,
που πραγματοποιικθκε ςτισ 7 και 8 Οκτωβρίου 2017, ςυηθτικθκε θ δθμιουργία διευρυμζνων
χολϊν Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, ςυνδεδεμζνθ με τθν παράλλθλθ ενοποίθςθ του χώρου
εκπαίδευςθσ από τθ βρεφικι θλικία ζωσ τθ διά βίου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.
Οι Πρόεδροι των Παιδαγωγικών Τμθμάτων Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ των
Πανεπιςτθμίων εκφράςτθκαν ςτθν πλειονότθτά τουσ κετικά για τθν ζνταξθ τμθμάτων ΣΕΙ
Προςχολικισ Αγωγισ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ ενδεχόμενθ ζνταξθ τμθμάτων ΤΕΙ ςε Πανεπιςτιμια
κα γίνει αποδεκτι με όρουσ που περιλαμβάνουν τθ κεςμικι διαςφάλιςθ των διαφορετικών τφπων
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τουσ, τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ αντίςτοιχων
τμθμάτων ι κατευκφνςεων ςε όλεσ τισ Σχολζσ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ των Πανεπιςτθμίων και τθν
εξαςφάλιςθ ανκρώπινου δυναμικοφ και οικονομικών πόρων.
Ταυτόχρονα, το "Δίκτυο πρακτικών αςκιςεων τμθμάτων προςχολικισ εκπαίδευςθσ" με
ανακοίνωςι του αναφζρει πωσ θ εκπαίδευςθ ςτθ χώρα μασ κατθγοριοποιεί τισ ανάγκεσ μικρών
παιδιών και δεν αντιμετωπίηει ολόπλευρα τθν εκπαίδευςι τουσ και ουςιαςτικά προτείνει θ
εκπαίδευςθ ςτισ μικρζσ θλικίεσ να αντιμετωπίηεται ενιαία ςτισ θλικίεσ 0-8!!!
Είναι ακατανόθτο όμωσ να μθν προτείνεται θ ενοποίθςθ τθσ παρεχόμενθσ προςχολικισ
αγωγισ, ςτθ βρεφικι, προνθπιακι και νθπιακι θλικία, μζςω τθσ κοινισ ςτοχοκεςίασ και των
ενιαίων προγραμμάτων ςπουδϊν και να προβάλλεται θ "οργανωτικοφ" τφπου ενοποίθςθ των
τμθμάτων και των ςχολϊν, ςτθ λογικι τθσ εξυπθρζτθςθσ ςυντεχνιακϊν ςυμφερόντων και
επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.
Είναι πραγματικά τραγικό, θ Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα που ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ,
αδιαφορεί για τα προβλιματα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν, που με
ελάχιςτεσ φωτεινζσ εξαιρζςεισ ζμεινε, βουβι, και άφαντθ ςε αυτό που ςυντελείται τα τελευταία
χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ, για το μόνο που δείχνει να ενδιαφζρεται είναι να διευρφνει
ςυντεχνιακά και αντιεπιςτθμονικά, το πεδίο επιρροισ τθσ και να εμπλακεί με κάκε τρόπο ςε όςα
περιςςότερα προγράμματα προκειμζνου να εξαςφαλίςει μεγαλφτερεσ χρθματοδοτιςεισ!
Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα, το Σμιμα Νθπιαγωγϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ
Μακεδονίασ μζςω ψθφίςματόσ του να τονίηει: "Η ενοποίθςθ δφο διακριτών επιςτθμονικών χώρων
αποτελεί το ζναυςμα για τθν περαιτζρω απορρφκμιςθ και τθν αποδιοργάνωςθ των
επαγγελματικών προςόντων και κατ επζκταςθ των επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία
απορρζουν από τουσ εν λόγω χώρουσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ μια τζτοια ςτρατθγικι επιλογι,
αλλάηει άρδθν το τοπίο των εργαςιακών προοπτικών και ςχζςεων των αποφοίτων μασ αλλά και
των επιςτθμονικών πεδίων ςτα οποία δραςτθριοποιοφμαςτε. Πζραν λοιπόν του ότι δεν βοθκάει
κανζναν από τουσ δφο, επιπλζον βλάπτει αυτοφσ που πρζπει να υπθρετεί: ςτθν περίπτωςι μασ τα
παιδιά" και ταυτόχρονα θ φνοδοσ των Προζδρων και Κοςμθτόρων να ςυμφωνεί ςτα εντελϊσ
αντίκετα, με μοναδικι εξαίρεςθ το Παιδαγωγικό τμιμα προςχολικισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ
που εναντιϊκθκε ςτθν απόφαςθ!

Αυτοί που ζχουν ωσ αποςτολι τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν των παιδιϊν του
ελλθνικοφ λαοφ, δεν ζχουν το δικαίωμα να φζρονται με αυτό τον τρόπο, όταν μάλιςτα ςτισ κζςεισ
που κατζχουν βρζκθκαν εξαιτίασ των διαχρονικϊν αγϊνων του κλάδου για τθν ανωτατοποίθςθ
των ςπουδϊν των εκπαιδευτικϊν.
Όλα αυτά, ςε ζνα εντελώσ διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον κα ςυηθτιοφνταν πικανώσ κάτω
από άλλουσ όρουσ. Τθ ςτιγμι όμωσ που με τεράςτια κυβερνθτικι ευκφνθ, το ηιτθμα τθσ
προςχολικισ εκπαίδευςθσ από δεδομζνο μζχρι ςιμερα, ζχει γίνει αντικείμενο αντιπαράκεςθσ και
κζμα προσ διερεφνθςθ και διάλογο, όπωσ δθλώνει και ο Υπουργόσ Παιδείασ, κεωροφμε ότι όλεσ
αυτζσ οι ςκζψεισ και ςυηθτιςεισ ζχουν ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ, θ οποία μασ βρίςκει
κατθγορθματικά αντίκετουσ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Π.Ε. καλεί:


τθν Κυβζρνθςθ να προχωριςει άμεςα τθ κεςμοκζτθςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ
προςχολικισ εκπαίδευςθσ και να υλοποιιςει άμεςα τθν απόφαςθ αυτι, όπου υπάρχει
κτθριακι δυνατότθτα. Ταυτόχρονα να φροντίςει να δθμιουργθκοφν άμεςα όλεσ οι
απαιτοφμενεσ υποδομζσ ώςτε ςε μία διετία να υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ ςε
ολόκλθρθ τθ χώρα. Όςο ςυνεχίηει να μθν "κλείνει" ζνα κζμα που με τθν ανοχι τθσ
ςυντθρείται, ζχει τεράςτιεσ ευκφνεσ και είναι υπόλογθ απζναντι ςτον κόςμο τθσ
εκπαίδευςθσ.



τα Παιδαγωγικά Σμιματα των Πανεπιςτθμίων να ςταματιςουν κάκε ςυηιτθςθ για
ςυνενϊςεισ - ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων των Πανεπιςτθμίων. Οι Πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι
να ςτακοφν "αςπίδα", ςε κάκε προςπάκεια υποβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, ανακατατάξεων
ςτα επαγγελματικά δικαιώματα, απορφκμιςθσ των επαγγελματικών προςόντων των
εκπαιδευτικών και με το κφροσ και τισ γνώςεισ τουσ να ςτθρίξουν τισ προςπάκειεσ του
κόςμου τθσ εκπαίδευςθσ για καλφτερεσ ςυνκικεσ ςτα ςχολεία.



τθ Διδαςκαλικι Ομοςπονδία Ελλάδασ, να ξεκινιςει άμεςα ςειρά εκδθλϊςεων - δράςεων
(επιςτθμονικζσ θμερίδεσ, ςυναντιςεισ με Τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ςυναντιςεισ με τα
Παιδαγωγικά Τμιματα κλπ) για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ, ςε όλθ τθ χϊρα, με ζμφαςθ
τισ ζδρεσ των Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων.



τισ ςυνδικαλιςτικζσ παρατάξεισ των εκπαιδευτικϊν να βοθκιςουν ςτθ δθμιουργία
ενιαίου πλαιςίου αντιμετϊπιςθσ των ηθτθμάτων χωρίσ κραυγζσ, αφοριςμοφσ, υςτερίεσ. Με
ςοβαρι, τεκμθριωμζνθ και υπεφκυνθ δράςθ είναι βζβαιο ότι κα υπάρξουν αποτελζςματα.
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