Τνπνζέηεζε ηεο ΑΣΓΜΕ ζην ζπλέδξην ηεο ΔΟΕ γηα ηε 2ρξνλε δεκόζηα θαη δωξεάλ
πξνζρνιηθή αγωγή, 22-23/5.
Ξεθηλώληαο ηελ ηνπνζέηεζε καο, επζύο εμαξρήο, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε όηη ε
ζέζε πνπ πξέπεη λα έρεη ην γνλεϊθό θίλεκα γηα ηελ πξνζρνιηθή αγωγή θαη
εθπαίδεπζε είλαη αλάγθε λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο ηωλ παηδηώλ
απηήο ηεο ειηθίαο θαη λα κελ θάλνπκε πίζω από απηό. Γειαδή, λα κελ
παξαθνινπζνχκε παζεηηθά κηα δηακνξθσκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη θαζεκεξηλφηεηα ησλ
παηδηψλ καο αιιά λα πξνζπαζνχκε, λα αγσληδφκαζηε δηαξθψο, γηα λα ηε βειηηψλνπκε
ψζηε λα απνιακβάλνπλ απηφ πνπ είλαη θξίζηκν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ ζπλνιηθή
εμέιημή ηνπο αιιά θαη απηφ πνπ είλαη ζχγρξνλν, κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο επηηαγέο.
Υσξίο λα είκαζηε εηδηθνί, νχηε λα κπνξνχκε λα ηεθκεξηψζνπκε επηζηεκνληθά ηε
ζεκαζία απηήο ηεο ειηθίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο, κπνξνχκε, φκσο λα πεξηγξάςνπκε, κε
γιαθπξφ ηξφπν, ην ζαχκα πνπ εθηπιίζζεηαη κπξνζηά καο. Αλαηξέθνπκε θαη
δηαπαηδαγσγνχκε ηα παηδηά καο, παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαη θάζε κέξα πνπ πεξλά,
βιέπνπκε κπξνζηά καο έλα δηαθνξεηηθφ παηδί. Απηφ πνπ γλσξίδακε ρζεο γηα ην παηδί καο
ηελ επφκελε ζηηγκή είλαη παξειζφλ θαη λέεο θαηαθηήζεηο, λέα βήκαηα δηθά ηνπ πξνβάινπλ
κπξνζηά καο.
Απηή ε θίλεζε πξνο ηα κπξνο, απηή ε, αληηθεηκεληθά, ηαρχηαηε εμέιημε, καο
δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε φηη φζν πην νινθιεξσκέλα, νιφπιεπξα θαη επηζηεκνληθά
παξέκβεηο ηφζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα κπνξείο λα έρεηο. ίγνπξα, ην έλζηηθην καο, ε
αγάπε καο γηα ηα παηδηά καο είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
πγηή αλάπηπμή ηνπο, ην ζίγνπξν, φκσο, είλαη φηη απηφ απφ κφλν ηνπ δελ θηάλεη.
πλαηζζαλφκαζηε ην κέγεζνο ηεο επζχλεο πνπ καο αλαινγεί, θαη ζίγνπξα δελ
κεηαζέηνπκε ηηο επζχλεο πξνο ην θξάηνο, ηνπο επηζηήκνλεο, ηηο παηδαγσγνχο, ελ γέλεη ηελ
θνηλσλία. Όκσο, δελ πξφθεηηαη λα παξαηηεζνχκε απφ ηνλ αγψλα λα βειηηψλνπκε δηαξθψο
απηφ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά καο, θαζψο είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο λα
κεγαιψλνπλ πξνζθέξνληάο ηνπο θαζεηί ζχγρξνλν. Καη εδψ, ινηπφλ, κε απαίηεζε,
πξνζδηνξίδνληάο
ζαλ δηθαίσκα, ηελ ηνπιάρηζηνλ δίρξνλε δεκφζηα θαη δσξεάλ
πξνζρνιηθήο αγσγή, ε επζχλε βαξαίλεη ην θξάηνο, ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, ηνλ πνιηηηθφ
ζρεδηαζκφ γηα λα εμαζθαιηζηνχλ φιεο νη πιηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο.
Γπζηπρψο, ε θξαηηθή κέξηκλα γηα φιν ην θάζκα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, απφ ηε
ζηηγκή πνπ ην παηδί γελληέηαη κέρξη θαη ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν είλαη πνιχ πίζσ απφ
ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. Έηζη, ε αγσλία γηα ηα παηδηά καο λα είλαη κηα κφληκε θαηάζηαζε.
Πνπ ζα πάσ ην βξέθνο, ηε ζηηγκή πνπ νη βξεθηθνί ζηαζκνί είλαη ειάρηζηνη, λα θσλάμσ ηελ
γηαγηά απφ ην ρσξηφ, εθφζνλ είλαη ζηελ ζχληαμε, λα κνπ ην θξαηάεη; Μεγαιψλνληαο ην
παηδί, ζα είκαη ν ηπρεξφο voucherάθηαο, λα κπσ ζην πξφγξακκα ην επξσπατθφ πνπ θάζε
ρξφλν καο αλαθπθιψλεη, γηγαληψλνληαο ηελ αγσλία καο, θαζηζηψληαο απαγνξεπηηθφ ηνλ
νπνηνδήπνηε νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. Καη γη΄ απηνχο πνπ δελ είλαη ζην πξφγξακκα
εθφζνλ πεξηζζέςεη ζέζε ζηνπο δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο εγγξάθνπλ ην παηδί ηνπο
δίλνληαο ην αλάινγν αληίηηκν. Όια απηά εθηπιίζζνληαη ηελ ζηηγκή πνπ ηα ίδηα ηα
λνύκεξα απνηππώλνπλ ηνλ απνθιεηζκό ρηιηάδωλ παηδηώλ από ην απηνλόεην
δηθαίωκα θαη ηελ αλάγθε λα εληάζζνληαη από λωξίο ζε δνκέο Πξνζρνιηθήο
Αγωγήο. Θέινληαο λα ην δνχκε ζπλνιηθά γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, κε βάζε ηηο
ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ηεο ΔΔ, ζε έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε, κφιηο ην 15-20% ησλ παηδηψλ
θάησ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ πεγαίλεη ζε θάπνηα πξνζρνιηθή δνκή. Απφ ηα ηξία ρξφληα ην
πνζνζηφ απμάλεηαη, αιιά αγγίδεη ηελ θαζνιηθφηεηα κφλν ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο λεπηαθήο

ειηθίαο πνπ θαη πάιη ππάξρνπλ παηδηά πνπ κέλνπλ απέμσ. Αθφκα θαη γηα ηα πξνλήπηα,
έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, πεξίπνπ 25%, δε θνηηά νχηε ζε λεπηαγσγείν νχηε ζε παηδηθφ
ζηαζκφ. Καη ηα πνζνζηά απηά αθνξνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ δνκψλ, δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ.
Οη παηδαγσγνί θαη ην πξνζσπηθφ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, παιεχνπλ, ζην κέηξν
πνπ ηνπο ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν ζηα παηδηά, φκσο είλαη
θαη απηνί αλαιψζηκνη, νη κφληκνη εξγαδφκελνη, ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, ηείλνπλ λα
γίλνπλ είδνο πξνο εμαθάληζε. Απηή ε ζπλζήθε, ε αιιαγή ησλ πξνζψπσλ δεκηνπξγεί
αίζζεκα πξνζσξηλφηεηαο, θαη αλαζθάιεηαο ζηα παηδηά καο πνπ ην πξψην πνπ ρξεηάδεηαη
λα ληψζνπλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο πξνζρνιηθήο αγσγήο είλαη ε θξνληίδα, ε αγάπε θαη
απηφ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηειεζζεί ε παηδαγσγηθή πξάμε.
Γηα λα έξζνπκε, ηψξα, ζην θαζεαπηφ ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ κε ηίηιν “ 2ρξνλν δεκφζην
θαη ππνρξεσηηθφ λεπηαγσγείν, ζην δξφκν ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ησλ νξακάησλ
καο”, ζα ζέιακε, λα είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη ην ΓΩΡΔΑΝ γηαηί σο γνλείο, θάζε επηέκβξε,
έρνπκε βαξεζεί, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, λα αλνίγνπκε πξψηα ην
πνξηνθφιη καο γηα λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά καο. Γηαηί ε
ζπληαγκαηηθή αλαγλψξηζε θαη θαηνρχξσζε ηεο παξνρήο δσξεάλ παηδείαο, κφλν γέιηα
κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη. Λππνχκαζηε, ζε κηα θνηλσλία πνπ φια θνζηνινγνχληαη, ην
βάξνο ηνπ πνξηνθνιηνχ καο λα θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
πνζφηεηα απηψλ πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά καο. ε φιν ην θάζκα απφ
ηελ ζηηγκή πνπ ζα γελλεζεί ην παηδί καο θαινχκαζηε, κε δηθήο καο επζχλε, ζε κεγάιν
βαζκφ, λα θαιχπηνπκε βεβαησκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο. Έηζη, αθφκα ζε επίπεδν
ηίηισλ θαιφ είλαη λα κελ παξαηηνχκαζηε απφ ηα απηνλφεηα θαη ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηά
καο.
Φέηνο, γίλακε ζεαηέο κηαο θωκηθνηξαγηθήο λνκνζεηηθήο θίλεζεο ηεο
θπβέξλεζεο, απηή ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο 2ρξνλεο ππνρξεωηηθήο πξνζρνιηθήο
αγωγήο. Η θπβέξλεζε παλεγχξηζε φηη επηηέινπο ηθαλνπνίεζε θαη πινπνίεζε έλα πάγην
αίηεκα ηεο θνηλσλίαο θαη καδί κε φιε ηελ πξνπαγάλδα πεξί εμφδνπ απφ ηα κλεκφληα
πξνζπάζεζε λα καο πείζεη φηη ν θεηηλφο επηέκβξηνο ζα είλαη θαιχηεξνο γηα ηα παηδηά
πξνλεπηαθήο ειηθίαο. ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε είλαη φηη, φλησο,
απνηειεί πάγην, θαη δηαρξνληθφ αίηεκα ε ηνπιάρηζηνλ 2ρξνλε θαηνρχξσζε ηεο
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο απνηειψληαο αίηεκα ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο θαη
ησλ νξγαλψζεψλ ηνπ. ΄Οκσο ε νπζηαζηηθή θαη φρη κφλν ζηα ραξηηά, θαη απηφ κεξηθψο
κφλν γηα 184 Γήκνπο, πξνυπνζέηεη ηελ γελλαία αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ, ηελ πξφζιεςε
κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ίδξπζε λέσλ λεπηαγσγείσλ, αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ
παηδαγσγηθψλ πξνυπνζέζεσλ φπσο είλαη ε ζίηηζε, ε μεθνχξαζε ησλ παηδηψλ καο.
Γπζηπρψο, γίλακε ζεαηέο, απηή ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ζηα λεπηαγσγεία κε
ηνπο γνληνχο λα κελ μέξνπλ εάλ ζα πάεη ζην λεπηαγσγείν ηεο γεηηνληάο ή ζα πξέπεη λα
κεηαλαζηεχζεη ζηελ άθξε ηνπ Γήκνπ. Οη πξνυπνζέζεηο θαη αλψηαην φξην ησλ παηδηψλ, γηα
λα ιεηηνπξγήζεη είλαη ην 25. Με κηα έσιε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο, ρσξίο λα
παίξλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα, νπζηαζηηθά ζπξψρλεη ην κπαιάθη ζε καο, ηνπο γνληνχο λα
δηαρεηξηζηνχκε ην αδηέμνδν, πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο. Καη
αλαξσηηφκαζηε, εάλ ζην δήκν πνπ πινπνηείηαη ε δίρξνλε δελ επαξθνχλ νη δνκέο, ζα καο
ζηείινπλ πειάηεο ζηα ηδησηηθά λεπηαγσγεία; Πψο ζθνπεχεη λα ην ιχζεη ην Τπνπξγείν,
αθνχ δελ δεζκεχηεθε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ;
Ταπηόρξνλα, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα ηκήκαηα είλαη πνιπάξηζκα, ζε
όιν ην θάζκα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ε ειηθίεο κάιηζηα πνπ ε θνηλσληθνπνίεζε, ε
νκαιή πξνζαξκνγή, ε θαηάιιειε παηδαγσγηθή παξέκβαζε πξνυπνζέηεη ηα νιηγάξηζκα
ηκήκαηα γηα λα κπνξέζεη ε παηδαγσγφο λα αθνπγθξαζηεί ηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ηε
δπλακηθή πνπ ζπλζέηεη ε νκάδα, θαη λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ην γεληθφ ζρεδηαζκφ.

Δπηπιένλ, ην παηδαγωγηθό έξγν έρεη δπζρεξάλεη θαζώο, πιένλ, έρνπλ
πνιιαπιαζηαζηεί νη πεξηπηώζεηο ηωλ παηδηώλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο παηδαγωγηθήο
ζηήξημεο. Οη δνκέο πξψηκεο δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο, κε
βάζε ην κέγεζνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Απφ ηελ άιιε ηα ΚΔΓΓΤ αδπλαηνχλ, ιφγσ
ππνζηειέρσζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο κε απνηέιεζκα ε
αλακνλή λα είλαη κεγάιε. Μάιηζηα, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ην λνκνζρέδην πνπ
θαηέζεζε ην ππνπξγείν παηδείαο γηα ηηο Νέεο Γνκέο πάεη αθφκα παξαπέξα ε ππνβάζκηζε
ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ΚΔΓΓΤ, πνπ ζεκαίλεη ε
δηαδηθαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ζχληαμε γλσκάηεπζεο ζα πέθηεη απνθιεηζηηθά ζηηο
πιάηεο, πάιη, ηεο νηθνγέλεηαο.
Βέβαηα, δελ ππεξαζπηδφκαζηε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαζψο αθφκα θαη φηαλ
βγεη θάπνηα γλσκάηεπζε είλαη ειάρηζηεο νη δνκέο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ηα εηδηθά
λεπηαγσγεία, ηα ηκήκαηα έληαμεο, γηα λα εληαρζνχλ ηα παηδηά θ.η.ι. Δλψ ε παξάιιειε
ζηήξημε θηάλεη ζηα λεπηαγσγεία κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη δελ θαιχπηνληαη νχηε νη
κηζέο απφ ηηο «βεβαησκέλεο» αλάγθεο. Σν αλεζπρεηηθφ είλαη, φηη ζηελ ππνβαζκηζκέλε
εηθφλα ηεο εηδηθήο ζηήξημεο, εκείο νη γνλείο γηα κηα αθφκα θνξά, θαινχκαζηε, κε πιάγην ή
άκεζν ηξφπν λα πξνζιάβνπκε εηδηθφ βνεζφ πξνθεηκέλνπ ην παηδί καο λα κπνξεί λα
ζηαζεί κέζα ζηελ ηάμε. Όκσο, ρξεηάδεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο επέθηαζε, αλαβάζκηζε
ησλ δνκψλ ηεο εηδηθήο θαη φρη θαηάξγεζή ηνπο.
Αγωληνύκε, κε απηή ηελ θαηάζηαζε, γηαηί είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξηωκέλν
όηη όζν πην πξώηκα, έγθαηξα θαη επηζηεκνληθά γίλεη ε «εηδηθή» παξέκβαζε ηόζν
θαιύηεξα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην θάζε παηδί. Καζεκεξηλά, ινηπφλ
αληηκεησπίδνπκε ην θαηλφκελν, κε ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά, λα θαηαδηθάδνληαη, θαη
λα νδεγνχληαη ζην πεξηζψξην εθφζνλ δελ έρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε ζηήξημε. Καη ην
ηξαγηθφ είλαη φηη ε επηζηήκε έρεη δψζεη απαληήζεηο, ην κνξθσκέλν δπλακηθφ ησλ
επηζηεκφλσλ ππάξρεη, ηα ηερληθά ππνζηεξίγκαηα γηα θηλεηηθέο ή άιινπ είδνπο αλαπεξίεο
έρνπλ εμειηρζεί αιιά δπζηπρψο ε απφθηεζε ηνπο είλαη πνιπηέιεηα γηα ηελ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ. Δίλαη πξνλφκην ησλ ιίγσλ πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην
θφζηνο ηνπο. Καη απηφ είλαη απνηέιεζκα κηαο νηθνλνκίαο πνπ δελ αληέρεη ηηο αλάγθεο καο
θαη ηηο ζεσξεί θφζηνο.
Δίπια ζε όια απηά είλαη ζεκαληηθά αηζζεηή ε ππνβάζκηζε ζε ιεηηνπξγίεο
πνιύ ζεκαληηθέο πνπ αθνξνύλ ηελ ίδηα ηελ παηδαγωγηθή παξέκβαζε θαη ηνλ
ζρεδηαζκό ηεο, όπωο ε ζίηηζε θαη ν ύπλνο ηωλ παηδηώλ. Γελ λνκίδσ φηη ε θαζεκεξηλή
εηθφλα καο κε ηα ηαπεξάθηα ππν κάιεο λα ζπκίδεη ζχγρξνλε εηθφλα ηεο πξνζρνιηθήο
αγσγήο. Καηαλννχκε φηη ε ζίηηζε είλαη αλαγθαία ιεηηνπξγία γηα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε
ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα κελ ζηεξείηαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε
φκσο αθφκα θαη νη θαηάιιεινη ρψξνη ζίηηζεο δεκηνπξγνχλ ην παηδαγσγηθφ πιαίζην ψζηε
θαη απηή ε ψξα λα αθήλεη παηδαγσγηθά νθέιε ζην παηδί. Οχηε καο ηθαλνπνηεί, ηελ ψξα
πνπ ε αλάπαπζε ησλ παηδηψλ ζπκβάιεη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπο, ηα εξεκεί λα
βξίζθνληαη πξφρεηξεο ιχζεηο ζην πάησκα, κε ξάληδα εθζηξαηείαο. Οχηε απηή ε εηθφλα
ζπλάδεη κε ηελ εηθφλα κηαο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο δνκήο.
Επηπιένλ, νη αύιεηνη ρώξνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζωκαηηθέο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηωλ παηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα πφζα λεπηαγσγεία έρνπλ
κεγάινπο αχιεηνπο ρψξνπο, κε φξγαλα παηρληδηνχ (ηζνξξνπίαο, ελδπλάκσζεο,
ζθαξθαιψκαηνο, θ.η.ι. ); Καλέλα ίζσο; Πφζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμνπλ ηνλ θήπν
ηνπο βάδνληαο θεπεπηηθά, ινπινχδηα θαη λα ηα θξνληίδνπλ ηα παηδηά; Καη απηέο νη
ιεηηνπξγίεο δελ είλαη δεπηεξεχνπζεο, θαζψο ε ηζφξξνπε ζσκαηηθή αλάπηπμε επεξεάδεη
φιεο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ζπλαηζζεκαηηθφ, λνεηηθφ θ.η.ι.

Η θαηάζηαζε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο ζηελ Ε.Ε. – θαζξέπηεο ηεο
ηαμηθόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο
Δίλαη ειιεληθφ θαηλφκελν, θαθήο δηαρείξηζεο θαη άζηνρνπ ζρεδηαζκνχ, απηή ε
εηθφλα ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο; Μάιινλ φρη.
Απηφ κπνξνχλ λα καο ην επηβεβαηψζνπλ ηα ίδηα ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε έθζεζε
ηνπ Δηθηύνπ Επξπδίθε ηνπ 2013 γηα ηελ Πξνζρνιηθή Αγωγή ζε επίπεδν ΕΕ ηωλ 28.
Η βαξβαξόηεηα ζε όιν ηεο ην κεγαιείν! Έηζη, ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία, απφ
ηα 32.000.000 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (0 – 6 εηψλ) ην 25%, δειαδή ην 1 ζηα 4, δνπλ
ζην φξην ηεο θηψρηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Μάιηζηα, γηα ηελ Διιάδα, ηελ
Κξναηία, ηελ Ιηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Αγγιία ην πνζνζηφ μεπεξλά ην 30%. Σν 11,2%
ησλ νηθνγελεηψλ, κε παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία, δελ έρεη νχηε έλαλ εξγαδφκελν.
Γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή λα πνχκε θαη’ αξράο φηη κόλν ζε 5
από ηηο 28 ρώξεο αλαγλωξίδεηαη ην δηθαίωκα λα εγγξαθνύλ ζε θάπνην Κέληξν
Πξνζρνιηθήο Αγωγήο, από ηε κηθξή ηνπο ειηθία, όκωο δελ παξέρεηαη δωξεάλ θαη νη
γνλείο πιεξώλνπλ κέρξη θαη ηελ ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε. ηηο πεξηζζφηεξεο
επξσπατθέο ρψξεο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ ην έλα έηνο, πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο
ζην ζρνιείν θαη ζπλήζσο απηφ ην έηνο παξέρεηαη θαη δσξεάλ. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ησλ παηδηψλ θάησ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, κε βάζε ην κέζν φξν, είλαη ζην 15%, κεηά ηα ηξία
ρξφληα θηάλεη ην 70%, αλεβαίλεη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα θαη πξνζεγγίδεη ηελ θαζνιηθφηεηα
ζην ηειεπηαίν έηνο. Φπζηθά, αθφκα θαη ζε απηά ηα ρακειά πνζνζηά ζπλππάξρεη ν
ηδησηηθφο ηνκέαο κε ην δεκφζην. Μάιηζηα γηα ηηο ειηθίεο θάησ ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, θπξηαξρεί
ν ηδησηηθφο ηνκέαο, φπσο είλαη ζηελ Αγγιία θαη ηελ Ιξιαλδία. χκθσλα, πάλησο κε ηα
ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ζπλνιηθά ζην κέζν φξν, νη γνλείο πιεξψλνπλ ην 14.4% ηνπ
θφζηνπο ηεο παξερφκελεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, γηα φιεο ηηο ειηθίεο. ηε Γαλία ην
πνζνζηφ αγγίδεη ην 25% θαη ζε Γεξκαλία, Ιζπαλία, Κχπξν, Απζηξία, Πνισλία, ινβελία,
θαη Ιζιαλδία είλαη πάλσ απφ ην 20% ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.
Είλαη ζηνηρεία πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ ηαμηθόηεηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, ηελ
εληαία ζηξαηεγηθή ηνπο ζηόρεπζε, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα
εζληθά ζπζηήκαηα. Απηή ε ηαμηθφηεηα αθνξά ηνλ απνθιεηζκφ εθαηνκκπξίσλ παηδηψλ απφ
ηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή, είηε επεηδή ην δίθηπν ησλ δεκφζησλ δνκψλ είλαη πεξηνξηζκέλν είηε
επεηδή ν γηγαλησκέλνο ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη απαγνξεπηηθφο θαη πνιπδάπαλνο γηα έλα
κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.
Απφ ηελ άιιε, ε αγωλία ηεο ΕΕ γηα ηελ επέθηαζε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο
αθνξά ζε δύν επίπεδα. Πξψηα απ’ φια αθνξά ηελ απνδέζκεπζε ηεο γπλαίθαο –
κεηέξαο από ηελ επζύλε ηνπ κεγαιώκαηνο ηωλ παηδηώλ θαη ηελ έληαμή ηεο ζηελ
παξαγωγή, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζή ηεο. Καη απφ ηελ άιιε ηνπο
ελδηαθέξεη ε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, από
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αθόκα. Δθηηκάλε θαη νη ίδηνη φηη φζν πην λσξίο μεθηλάεη ε
εθκάζεζε δεμηνηήησλ, ν εγγξακκαηηζκφο, ηφζν θαιχηεξα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα γηα
ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θπζηθά.
Ωο ΑΣΓΜΕ παιεύνπκε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηωλ πξνϋπνζέζεωλ γη’ απηό πνπ
πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε ηα παηδηά καο.
Οπζηαζηηθή πινπνίεζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαζνιηθά
γηα φια ηα παηδηά πξνλεπηαθήο ειηθίαο, ρσξίο εμαηξέζεηο. Τινπνίεζε, φκσο, φρη εθεί πνπ
ην ιχλεη ε δσή θαη ε ππνγελλεηηθφηεηα, αιιά ην θξάηνο. Έηζη, γελλαία αχμεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε
λεπηαγσγεία θαη πξνζσπηθφ.

Τπεξαζπηδφκαζηε ην λεπηαγσγείν πνπ ζην πεξηερφκελν ηνπ ζα δίλεη, κε νπζηαζηηθφ
ηξφπν ηα εθφδηα ζηα παηδηά καο γηα λα κεηαβνχλ ζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα
πξνεηνηκαζκέλα, ψξηκα, κε δίςα γηα ηε κφξθσζε. Όιε ε δηαπαηδαγσγεηηθή δηαδηθαζία
ζέινπκε λα πξνζθέξεη ραξά ζηα παηδηά καο, λα ηα βιέπνπκε, θάζε κέξα, κε ηελ
επηζηεκνληθή παξέκβαζε ησλ παηδαγσγψλ, λα ζηεξηψλνπλ ηα βήκαηά ηνπο ζηε δσή. Να
γίλνληαη πην ζίγνπξα, θαη λα ληψζνπλ φηη ν θφζκνο έμσ απφ ην πξνζηαηεπηηθφ θνπθνχιη ηεο
νηθνγέλεηαο είλαη ζπλαξπαζηηθφο, θαη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ηνλ αλαθαιχςνπλ.
Γηα καο ε βαζηθή απνζηνιή ηνπ λεπηαγωγείνπ είλαη ε επηζηεκνληθά
ηεθκεξηωκέλε ε δηαπαηδαγώγεζε, πνπ βαζίδεηαη θαη πξνεθηείλεη ηε δνπιεηά πνπ
θάλνπκε ζην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα. Μηα δηαπαηδαγψγεζε, πνπ εληζρχεη ηελ απηελέξγεηα,
ηελ έθθξαζε ηνπο, γηαηί ζέινπκε λα απνθηήζνπλ απφ ηε κηθξή ηνπο ειηθία θαη φζν
κπνξνχλ ην θξηηήξην λα αληηιακβάλνληαη ην γχξσ θφζκν. Να κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ
θνηλσληθέο ζρέζεηο, πέξα απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο, ζηελά νηθνγελεηαθέο.
Με απηφ ην πλεχκα, έρνληαο ζαλ θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηωλ παηδηώλ ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηεθδηθνύκε ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ
παξαπέξα επέθηαζε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο, ζε όια ηα επίπεδα, πνπ αθνξνχλ
ζην ρξφλν, ζηηο δνκέο θαη ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, έρνληαο φκσο θαη βαζηά έγλνηα
θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη πψο δνπιεχνπκε κε ηα
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Σέινο,
θνπβεληηάδνληαο γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή δελ κπνξνχκε λα
παξαβιέςνπκε ηη πξνεγείηαη ηνπ λεπηαγσγείνπ. Γηεθδηθνχκε, ινηπφλ, αλαβαζκηζκέλν
παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν, ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο, πνπ
πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά Γεκφζηεο, Γσξεάλ γηα φια ηα παηδηά. Άιισζηε ε
αλαβαζκηζκέλε δνπιεηά ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αληίθηππν
ζηε δνπιεηά ηνπ λεπηαγσγείνπ.
Πιαίζην άκεζωλ δηεθδηθήζεωλ θαη αηηεκάηωλ

 Εληαία, απνθιεηζηηθά δεκόζηα θαη δσξεάλ, δίρξνλε, ππνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή
Αγσγή γηα όια ηα παηδηά. Όρη κόλν ζηα ραξηηά αιιά ζηελ πξάμε
 Γελλαίν πξόγξακκα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέσλ λεπηαγσγείσλ. Μαδηθνί
δηνξηζκνί κόληκσλ λεπηαγσγώλ, 15 παηδηά αλά ηκήκα. Δύν λεπηαγσγνί ζηα
ηκήκαηα πνπ ζήκεξα έρνπλ 25 παηδηά.
 Τκήκαηα έληαμεο θαη εηδηθά λεπηαγσγεία γηα όια ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο,
πνπ νη νηθνγέλεηεο εμαλαγθάδνληαη λα ηα θξαηνύλ ζην ζπίηη ή πέθηνπλ ζύκαηα
ησλ ΜΚΟ θαη ηεο εθθιεζίαο. Η ιεηηνπξγία ησλ νινήκεξσλ λεπηαγσγείσλ πξέπεη
λα θαιύπηεη πξώηα θαη θύξηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, κε πιήξε ζίηηζε όισλ
ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν, κε καγεηξεία θαη ηξαπεδαξία, κε δηαζθάιηζε ρώξσλ
μεθνύξαζεο, κε βνεζεηηθό πξνζσπηθό, κε πγηεηλή δηακνλή.
 Πξόιεςε πγείαο, δσξεάλ εκβνιηαζκνί γηα όια ηα παηδηά.
 Δεκόζηνη, Δσξεάλ παηδηθνί ζηαζκνί γηα λα θαιύςνπλ όιεο ηηο αλάγθεο.
Πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ, θάζε εηδηθόηεηαο. Γελλαία
θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξνρώλ.

