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Θέμα: Για το τοπίο που διαμορφώνεται ςτον τομέα τησ Προςχολικήσ Αγωγήσ
Το τελευταύο χρονικό διϊςτημα, δόθηκε η ευκαιρύα τησ ανϊπτυξησ ενόσ πολύ
δημιουργικού διαλόγου ανϊμεςα ςτη Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα και τουσ
Προϋδρουσ και τα μϋλη Δ.Ε.Π. των Παιδαγωγικών Τμημϊτων Προςχολικόσ και
Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ.
Ο διϊλογοσ, δυςτυχώσ, αναπτύχθηκε με αφορμό τισ ςυνεχεύσ ςυζητόςεισ περύ
ςυγχωνεύςεων των Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα
Παιδαγωγικϊ Τμόματα Προςχολικόσ Εκπαύδευςησ των Α.Ε.Ι. για τισ οπούεσ
εκφρϊςαμε και εκφρϊζουμε την κϊθετη αντύθεςό μασ.
Όπωσ

γνωρύζετε,

βρύςκεται

κατατεθειμϋνο

ςτη

Νομοπαραςκευαςτικό

Επιτροπό τησ Βουλόσ και πρόκειται εντόσ των επομϋνων ημερών να κατατεθεύ
προσ ςυζότηςη και ψόφιςη το ςχϋδιο νόμου του Υπουργεύου Παιδεύασ για το
Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζει τον ϋντονο προβληματιςμό του ςχετικϊ με τισ
δυςμενεύσ εξελύξεισ που φαύνεται να προδιαγρϊφονται για την Προςχολικό Αγωγό
και Εκπαύδευςη με βϊςη τα όςα προβλϋπονται ςτο Σχϋδιο Νόμου, αφού:


Το Τμόμα Προςχολικόσ Αγωγόσ των Τ.Ε.Ι. υπαγόταν μϋχρι ςόμερα ςτισ
Σχολό Επαγγελμϊτων Υγεύασ και Πρόνοιασ αφού οι απόφοιτοι του
παρϋχουν αγωγό και φροντύδα, ενώ με βϊςη το ςχϋδιο νόμου υπϊγεται ςτη
Σχολό

Διοικητικών,

Οικονομικών

και

Κοινωνικών

Επιςτημών

του

Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ ( ςτο αρχικό κεύμενο του νομοςχεδύου, που
τϋθηκε ςε δημόςια διαβούλευςη, ενταςςόταν ςτο Τμόμα Επιςτημών Υγεύασ
και Πρόνοιασ).


Με την Υ.Α. Φ253/142542/Α5 ΦΕΚ 2995/τ.Β/31-8-2017 το τμόμα που
ςπουδϊζουν ςόμερα οι Βρεφονηπιοκόμοι (Τμόμα Προςχολικόσ Αγωγόσ)
ςτο Τ.Ε.Ι. Αθόνασ κατατϊχτηκε ςτο 1ο επιςτημονικό πεδύο «Ανθρωπιςτικϋσ,
Νομικϋσ και Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ». Σε αυτό το πεδύο ανόκουν και τα
Παιδαγωγικϊ Τμόματα Δαςκϊλων και Νηπιαγωγών.



Με την υπαγωγό του Τμόματοσ Προςχολικόσ Αγωγόσ του Τ.Ε.Ι. Αθόνασ ςτο
Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ Αττικόσ και τη μετακύνηςό του από τη Σχολό
Επαγγελμϊτων Υγεύασ και Πρόνοιασ ςτη Σχολό Διοικητικών, Οικονομικών
και

Κοινωνικών

Επιςτημών

του

Πανεπιςτημύου

Δυτικόσ

Αττικόσ

δημιουργεύται ςύγχυςη διότι ο τύτλοσ «Προςχολικό Αγωγό» εύναι
ταυτόςημοσ και περιλαμβϊνεται και ςτουσ τύτλουσ των Παιδαγωγικών
Τμημϊτων Νηπιαγωγών. Με πολύ απλϊ λόγια δεν θα φαύνεται πουθενϊ ότι
από το τμόμα Προςχολικόσ Αγωγόσ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ
θα αποφοιτούν Βρεφονηπιοκόμοι.


Τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των αποφούτων του Τμόματοσ Προςχολικόσ
Αγωγόσ των Τ.Ε.Ι. καθορύζονται από το Φ.Ε.Κ. 203/τ.Α΄ /23.12.1991, όπου
αναφϋρεται ότι «1. Οι πτυχιούχοι του Τμόματοσ Βρεφονηπιοκομύασ των
Σχολών

Επαγγελμϊτων

Υγεύασ

και

Πρόνοιασ

των

Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων με βϊςη τισ εξειδικευμϋνεσ επιςτημονικϋσ και
παιδαγωγικϋσ γνώςεισ τουσ αςχολούνται εύτε αυτοδύναμα εύτε ςε
ςυνεργαςύα με ϊλλουσ επιςτόμονεσ: α) ςτη μελϋτη, οργϊνωςη και
λειτουργύα Βρεφονηπιακών και παιδικών ςταθμών, β) ςτην αγωγό και
φροντύδα παιδιών προςχολικόσ ηλικύασ από δύο μηνών μϋχρι εγγραφόσ
τουσ ςτο δημοτικό ςχολεύο και γ) ςτη διδαςκαλύα και εφαρμογό τησ
Βρεφονηπιοκομύασ». Η νϋα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε με τη
θεςμοθϋτηςη του ενόσ ϋτουσ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ από το
2006 (και ςτην πρϊξη περιόριςε τα επαγγελματικϊ τουσ δικαιώματα μϋχρι
την εγγραφό ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη) και με την προοπτικό τησ

θεςμοθϋτηςησ τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και
εκπαύδευςησ, επιβϊλλει τον ςαφό καθοριςμό των επαγγελματικών
δικαιωμϊτων των αποφούτων του τμόματοσ για το ηλικιακό πεδύο 0 – 4
ετών. Αυτό αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη , αφού το Νηπιαγωγεύο εύναι μϋροσ
τησ Α/θμιασ Εκπαύδευςησ και ςύμφωνα με τισ εξαγγελύεσ θα εύναι μϋροσ τησ
υποχρεωτικόσ 14χρονησ εκπαύδευςησ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ ότι εύναι απαραύτητο προκειμϋνου να μην
δημιουργεύται καμύα ςύγχυςη και να μην υπϊρχει κύνδυνοσ επικϊλυψησ των
ςπουδών και ϊρα των επαγγελματικών δικαιωμϊτων μεταξύ των αποφούτων των
Παιδαγωγικών Τμημϊτων Προςχολικόσ Εκπαύδευςησ των Α.Ε.Ι. και του νϋου
τμόματοσ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ, θα πρϋπει:


οι ηλικιακϋσ ομϊδεσ που απευθύνονται οι ςπουδϋσ του κϊθε τμόματοσ να
εύναι διακριτέσ, 4-6 και 0-4 αντύςτοιχα,



οι τύτλοι των πτυχύων, των τμημϊτων και των ςχολών να εύναι διακριτού.
Συγκεκριμϋνα ο τύτλοσ « Προςχολικό Αγωγό – Προςχολικό Εκπαύδευςη »
περιλαμβϊνεται ςτουσ τύτλουσ των Παιδαγωγικών Τμημϊτων Νηπιαγωγών και
αφορϊ αποκλειςτικϊ τα επιςτημονικϊ – επαγγελματικϊ αντικεύμενα των
αποφούτων τουσ.



τα επαγγελματικϊ δικαιώματα επύςησ να εύναι διακριτά (νηπιαγωγεύο 4-6
και παιδικού ςταθμού 0-4),

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. επιςημαύνει, για ϊλλη μια φορϊ, τα εξόσ:


Μια ενδεχόμενη αρνητική εξζλιξη που θα ςηματοδοτήςει ενιαία επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων των παραπάνω τμημάτων: 1. Βάλλει κατά των
επιςτημονικά διακριτών ρόλων τησ βρεφικήσ φροντίδασ – μζριμνασ και τησ
αγωγήσ – εκπαίδευςησ που, τεκμηριωμζνα, πρζπει να παρζχονται ςε διακριτζσ
δομζσ Πρόνοιασ για την ηλικιακή κατηγορία 0-4 ετών (Βρεφονηπιακόσ- Παιδικόσ
Σταθμόσ) και Εκπαίδευςησ για τισ ηλικιακζσ κατηγορίεσ 4-6 ετών (Νηπιαγωγείο)
2.

Συνδϋεται με τη δυνατότητα επιλογόσ των γονϋων μεταξύ ιδιωτικών και

δημοτικών παιδικών ςταθμών και Δημόςιου Νηπιαγωγεύου. Ανούγει, ϋτςι, ο
δρόμοσ (με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγεύο) για την εκχώρηςη τησ δημόςιασ
εκπαίδευςησ ςτην τοπική αυτοδιοίκηςη (κϊτι που επιχειρόθηκε και ςτο παρελθόν

και απετρϊπη από τη ςθεναρό αντύςταςη του κλϊδου) καθώσ και για την εύςοδο
των κουπονιών (vouchers), των διδϊκτρων – τροφεύων

και των ελαςτικών

ωραρύων και εργαςιακών ςχϋςεων ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη (ςτο πλαύςιο
μιασ

ϋντεχνα προωθημϋνησ «ενιαύασ»

λειτουργύασ τησ εκπαύδευςησ).

Οι

μεθοδεύςεισ αυτέσ οδηγούν ςτην πλήρη «ιδιωτικοποίηςη» τησ προςχολικήσ
αγωγήσ, όπου ιδιωτικού φορεύσ ό φορεύσ με ιδιωτικοοικονομικό λειτουργύα
(δημοτικού βρεφονηπιακού ςταθμού) θα ανταγωνύζονται για την εξαςφϊλιςη τησ
δημόςιασ χρηματοδότηςησ.



Τα τελευταύα, τριϊντα και πλϋον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ωσ
αίτημα την εφαρμογή τησ δίχρονησ υποχρεωτικήσ προςχολικήσ αγωγήσ και
εκπαίδευςησ, τησ φούτηςησ όλων των νηπύων και προνηπύων ςτο Δημόςιο
Νηπιαγωγεύο. Κϊτω από την πύεςη του εκπαιδευτικού κόςμου το 2006, με
τον Ν.3518/2006 θεςμοθετόθηκε η υποχρεωτικό φούτηςη των νηπύων για
ϋνα ϋτοσ ςτο νηπιαγωγεύο (αφορϊ τα νόπια των 5 ετών). Στη ςημερινό
ςυγκυρύα η θεςμοθϋτηςη τησ 2χρονησ δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ
προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο, για την
οπούα ϋχει δεςμευτεύ το Υπουργεύο Παιδεύασ, εύναι υπό αύρεςη όςο ςυνεχύζει
να υπϊρχει ο κύνδυνοσ για τη λειτουργύα παρϊλληλων δομών ςε
νηπιαγωγεύα και παιδικούσ ςταθμούσ



Η αναγκαιότητα τησ ένταξησ των παιδιών 4 ετών ςτο δημόςιο νηπιαγωγείο
προκύπτει κι από το γεγονόσ ότι θα μειώςει τισ όποιεσ ανιςότητεσ ςτην
εκπαύδευςη των προνηπύων και θα εξαςφαλύςει την ομαλό μετϊβαςό τουσ
ςτο Δημοτικό Σχολεύο.



Η έγκαιρη διάγνωςη και παρέμβαςη ςτην ηλικύα αυτό, ςυμβϊλλει
καθοριςτικϊ ςτην εκπαιδευτικό πορεύα των μαθητών με ειδικϋσ
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, κϊτι που οφεύλει η πολιτεύα να το λϊβει ςοβαρϊ
υπόψη τησ. Στα Δημόςια Νηπιαγωγεύα παρϋχεται αντιςταθμιςτικό αγωγό,
υπϊρχουν δομϋσ (Ειδικϊ νηπιαγωγεύα, Τμόματα Ένταξησ και Παρϊλληλησ
ςτόριξησ κ.ϊ.) για υποςτόριξη των παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ
ανϊγκεσ, δομϋσ που απουςιϊζουν από τουσ παιδικούσ ςταθμούσ.



Η δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη πρϋπει να
καλύπτει επομϋνωσ όλα τα παιδιϊ από 4-6 χρόνων γιατύ από τα 4 χρόνια
αρχύζει η ςυνειδητό προςϋγγιςη - ανακϊλυψη τησ γνώςησ από το παιδύ. Το

Νηπιαγωγεύο εύναι κομμϊτι τησ εκπαύδευςησ και πρϋπει να παρϋχεται
αποκλειςτικϊ από τη δομό τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ - το Δημόςιο
Νηπιαγωγεύο. Οι βρεφονηπιακού ςταθμού πρϋπει να εύναι δημόςιοι και να
καλύπτουν όλα τα παιδιϊ από 0-3,5 ετών, των εργαζόμενων και ανϋργων
που το επιθυμούν.
Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεςή μασ ςτισ προτάςεισ για ςυγχώνευςη των
Τμημάτων Προςχολικήσ Αγωγήσ των Α.Τ.Ε.Ι. με τα Παιδαγωγικά Τμήματα
Προςχολικήσ Αγωγήσ.

Διεκδικούμε :
 Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο δωδεκϊχρονο
δημόςιο δωρεϊν υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό
αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο) .
 Αυτοτελό λειτουργύα των Παιδαγωγικών Τμημϊτων Προςχολικόσ Αγωγόσ και
διαςφϊλιςη των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των αποφούτων τουσ.
 Ακύρωςη οποιαςδόποτε προςπϊθειασ υπαγωγόσ των νηπιαγωγεύων ςτουσ
Δόμουσ.

