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Αξιότιμοι κύριοι,

Σασ ευχαριςτϊ εκ μζρουσ του Πανελλινιου Συλλόγου Ιδιωτικϊν Παιδικϊν Στακμϊν του ΠΑΣΙΠΣ για
τθν ευκαιρία ςυμμετοχισ ςτθ διαβοφλευςθ και κα ξεκινιςω εκφράηοντασ τθν δυςαρζςκεια του
κλάδου μασ για τον αποκλειςμό μασ από τθν επιτροπι διαμόρφωςθσ του ςχεδίου. Ζνασ κλάδοσ που
πραγματικά εδϊ και 50 χρόνια προςφζρει, καινοτομεί, και εργάηεται πάνω ςτθν προςχολικι θλικία
είναι απϊν από τον ςχεδιαςμό του επερχόμενου προγράμματοσ.
Το ςχζδιο «Κυψζλθ» κεωρϊ ότι δεν απαντά ςτθν κοινωνικι, αναπτυξιακι και παιδαγωγικι ανάγκθ
για μία ςφγχρονθ, Εκνικι Προςχολικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ.
Μζςα από προςεγγίςεισ που υιοκετοφνται, όπωσ το ςχζδιο για τθν Τηαμάικα (Προςχολικι Αγωγι
ςτο ςπίτι και όχι ςε αναπτυγμζνεσ Δομζσ) ι ςκανδιναβικζσ προςεγγίςεισ που εδράηονται ςε εντελϊσ
άλλο κλιματολογικό μοντζλο και αποςτάςεισ όπωσ και το ςχζδιο duck-mama, που ειςάγεται ςτθν
χϊρα μασ με τισ νταντάδεσ, μασ οδθγοφν δυςτυχϊσ ςτο ςυμπζραςμα ότι περιφρονοφνται και
ακυρϊνονται οι κατακτιςεισ τθσ κοινωνίασ, των δομϊν, των παιδαγωγϊν και των πανεπιςτθμίων
μασ.
Λείπει ο προςδιοριςμόσ των παιδαγωγικϊν ςτόχων του ςχεδίου και θ επιςτθμονικι περιγραφι
ακρογωνιαίων λίκων όπωσ θ «ποιότθτα» τθσ παρεχόμενθσ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.
Επίςθσ λειτουργικά, κρίνονται αρνθτικά ο κεςμόσ του μζντοροσ, που κρίνει παιδαγωγοφσ, χωρίσ να
είναι παιδαγωγόσ και ακραίεσ προςεγγίςεισ για το απαραίτθτο δυναμικό (όπωσ ο ζνασ παιδαγωγόσ
ανά τρία παιδιά ςτθν θλικία 0-1).
Είναι προςεγγίςεισ που τείνουν να δθμιουργιςουν ανυπζρβλθτα λειτουργικά προβλιματα για το
εκπαιδευτικό δυναμικό, άρα και για τθν ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των ςτακμϊν-«Κυψελϊν».
Δεν υπάρχει κοςτολογικι αποτίμθςθ του προγράμματοσ, με ςυνζπεια να δθμιουργείται ο φόβοσ ότι
ακυρϊνεται το μοντζλο χρθματοδότθςθσ(voucher για ελεφκερθ επιλογι δομισ από τον γονζα) που
αποτελεί και προγραμματικι κζςθ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ. Άρα φορτϊνεται το πρόγραμμα
«Κυψζλθ» ςτον φορολογοφμενο (όπωσ με τθ «Δθμόςια και Δωρεάν Παιδεία»;). Θα ρωτιςω λοιπόν
ποιο είναι το κόςτοσ που κα επωμιςτεί θ κοινωνία για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του
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προγράμματοσ. Θα δϊςετε χρθματοδότθςθ ςε όλουσ τουσ βρεφικοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ για
να μπορζςουν να προςαρμοςτοφν ςτισ προτάςεισ ςασ;
Το πρόγραμμα «Εναρμόνιςθσ τθσ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» που ςτθρίηει τόςεσ
οικογζνειεσ και δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ γονείσ, τθσ ελεφκερθσ επιλογισ βρεφικοφ και παιδικοφ
ςτακμοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, κα το ενιςχφςετε οικονομικά; Διότι τα χριματα που
αντιςτοιχοφν ςε κάκε παιδί από το πρόγραμμα αυτό ςιμερα δεν κα φτάνει οφτε για το μιςκολογικό
κόςτοσ τθσ παιδαγωγοφ. Και επίςθσ ζχετε αναλογιςτεί τι κα γίνουν και οι γονείσ που δεν
δικαιοφνται επιδότθςθ και δεδομζνων των ςυνκθκϊν δεν κα μποροφν να επιλζξουν ελεφκερα που
να εμπιςτευτοφν το παιδί τουσ;
Όμωσ ακόμθ και ςτισ δθμοτικζσ δομζσ κα υπάρξουν ςοβαρά προβλιματα ωσ προσ τουσ χϊρουσ
αυλιςμοφ.

Από τθν παιδαγωγικι πλευρά, εφλογα καταγράφονται τα ερωτιματα;
Σε τι υπερζχει ο μζντορασ των Πανεπιςτθμίων και δθ ςε τοπικό επίπεδο, εκεί που τα ΑΕΙ κα ζπρεπε
να χαράςςουν προγράμματα ςπουδϊν και ζρευνα ςε τοπικι κλίμακα, ϊςτε να λαμβάνονται υπόψιν
οι αναπτυξιακζσ και πολιτιςτικζσ αξίεσ κάκε περιφζρειασ;
Αντί ειδικοτιτων παιδαγωγϊν, όπωσ εκείνεσ ςε τζχνεσ, πλθροφορικι, γλϊςςεσ κλπ, ειςζρχονται
ςτθν προςχολικι αγωγι οι νταντάδεσ και δεςπόηει ο ρόλοσ του ψυχολόγου.
Συμφωνοφμε με τθν πρόωρθ διάγνωςθ, αποτελεί όμωσ ςθμείο εξαιρετικά ςοβαρισ ςυηιτθςθσ θ
οργανικι ζνταξι τθσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν.
Μία αντίλθψθ θ οποία αντιλαμβάνομαι ότι κζλει να αξιοποιιςει τθν ψυχολογία θ οποία ιδθ
υπάρχει και μάλιςτα με τθν αιςιόδοξθ εικόνα του παιδικοφ ςτακμοφ ςαν πολιτιςτικό και
αναπτυξιακό κφτταρο τθσ ελλθνικισ γειτονιάσ.
Σε ότι αφορά τθσ νταντάδεσ, παιδαγωγικόσ υπεφκυνοσ ποιοσ κα είναι ο ΟΑΕΔ;
Σε ότι αφορά τουσ διατροφολόγουσ; Αποροφμε τι ζγινε ο ΕΦΕΤ και ο οδθγόσ που ζχουμε
χρθματοδοτιςει και εγκρίνει θ Πολιτεία;
Ακόμθ και το ςε κετικι κατεφκυνςθ ςυμβοφλιο Προςχολικισ Αγωγισ που αποτελεί πάγια κζςθ μασ
ευνουχίηεται από τθν ευκφνθ κατάρτιςθσ μαηί με τα ΑΕΙ, των προγραμμάτων ςπουδϊν, των
εκπαιδευτικϊν κατευκφνςεων των δαςκάλων, των προδιαγραφϊν και τθσ αδειοδότθςθσ των δομϊν
και περιορίηεται ςε διοικθτικό προϊςτάμενο των μεντόρων.
Τελικά αποροφμε γιατί ςτο ςχζδιο «Κυψζλθ», ζχουν περιφρονθκεί θ εκνικι πραγματικότθτα, θ
παρακατακικθ 50 ετϊν λειτουργίασ Προςχολικϊν Δομϊν ςτθ χϊρα μασ, θ ανάπτυξθ ενόσ
πλουςιότατου πλαιςίου ςπουδϊν, που ξεπερνά κατά πολφ ςχεδιαςμοφσ όπωσ ο προτεινόμενοσ που
μασ γυρίηει πίςω ςε ζνα τριτοκοςμικό μοντζλο του προθγοφμενου αιϊνα, ζςτω με αξιοςθμείωτεσ
«πινελιζσ» ςφγχρονθσ Παιδαγωγικισ.
Διερωτϊμαι: Ακόμα μια φορά θ Πολιτεία γκρεμίηει, χωρίσ να ζχει ςχζδιο για να δθμιουργιςει ςτα
ερείπια;
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Ειλικρινά μετατρζψτε αυτι τθ νζα καταςτροφι και τον απόθχο τθσ κρίςθσ και τθσ πανδθμίασ, ςε
ευκαιρία. Όπωσ ςασ ηθτοφν τόςο τα ΑΕΙ, όςο και οι ςφλλογοι των Παιδαγωγϊν, μετατρζψτε τθν
«Κυψζλθ», τϊρα (!), ςε ζνα φόρουμ διαλόγου τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, προςτατεφοντασ και τθ
δουλειά τθσ «ΔιαΝΕΟςισ» και τισ υπαρκτζσ αξίεσ τθσ Προςχολικισ Αγωγισ ςτθ χϊρα.
Περιμζνουμε τθν άμεςθ πρόςκλθςι ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Μίνα Καςτανιά Γιαηιτηόγλου
Πρόεδροσ ΠΑΣΙΠΣ
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