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Το τερμάτισαν…! 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως και στα Νηπιαγωγεία (;) 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Η κυβέρνηση ξεπέρασε και τον ίδιο της τον εαυτό… Συνεχίζοντας το επικοινωνιακό της 

παιχνίδι σε μια κοινωνία που προσπαθεί να σταθεί όρθια, εξακολουθεί να παίζει με τις αγωνίες 

των οικογενειών αλλά και με τις παιδικές ψυχές!  

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει για 

τις επαρκείς υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για τις υποδομές των σχολικών 

μονάδων, για τη δωρεάν διανομή ηλεκτρονικών συσκευών στις ελληνικές οικογένειες, μια 

«διανομή» που κατέληξε σε φιάσκο… Επίσης, για την… εφεύρεση της προαιρετικότητας στην  

- εξ αποστάσεως -  λειτουργία των σχολείων για κάποιες από τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα, 

με αποκορύφωμα τη σύνδεση του Πρωθυπουργού με μια ψηφιακή τάξη τη Μεγάλη Δευτέρα, 

ώστε να καταδειχθεί στην πράξη η «αποτελεσματικότητα» του μέτρου της κυβέρνησης… Και 

συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια με τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου την Τετάρτη 

του Πάσχα, ενός προσχεδίου που γυρίζει την εκπαίδευση δεκαετίες πίσω, στην εποχή της 

διακυβέρνησης του πατρός Μητσοτάκη… Την ίδια μέρα (22/4) εξέδωσαν εγκύκλιο με την οποία 

καλούσαν τους Νηπιαγωγούς να πάρουν μέρος σε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο (24/4) - 

ημέρα διακοπών αλλά προαιρετικής λειτουργίας για την κυβέρνηση -  για να τους 

επιμορφώσουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση! Ίσως να πίστευαν πως ο θρησκευτικός 

χαρακτήρας της συγκεκριμένης ημέρας (της Ζωοδόχου Πηγής) θα λειτουργούσε αναζωογονητικά 

για την εκπαίδευση. Τόσο σύγχρονα και τόσο αποτελεσματικά! 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Σε όλες τους αυτές τις προσπάθειες και στις τόσες σελίδες του προσχεδίου νόμου 

δεν βρήκαν ούτε μια λέξη να πουν για τη χρηματοδότηση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου: 
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για τις κτηριακές υποδομές που σε πολλές περιπτώσεις είναι σε άθλια κατάσταση, για την 

καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, για το στοίβαγμα 

των προνηπίων - νηπίων σε ακατάλληλους χώρους, για την υποστελέχωσή τους με το 

απαραίτητο εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, για την πενιχρή οικονομική στήριξη 

στα λειτουργικά τους έξοδα - με αποτέλεσμα κάθε Σεπτέμβρη οι γονείς να βάζουν βαθιά το 

χέρι στην τσέπη, για την ανύπαρκτη ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλα αυτά 

τα χρόνια, για… για…  

Αντίθετα, βρήκαν και χρόνο και χρήμα για τα ιδιωτικά συμφέροντα: π.χ. 20.000.000 ευρώ 

στα ΜΜΕ μέχρι σήμερα, 84.000.000 ευρώ στην τηλεκατάρτιση των ΚΕΚ (του Βρούτση) - μέχρι 

που «πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη». 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 

Ως εδώ, λοιπόν! Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε περαιτέρω υποβάθμιση της εργασίας μας! 

Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε όσα ορίζει η παιδαγωγική επιστήμη για το ρόλο 

του Νηπιαγωγού και το Νηπιαγωγείο! Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια μας στην 

πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η κάθε οικογένεια! 

Ενημερώνουμε, για μια ακόμη φορά, πως η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ΔΕΝ 

είναι υποχρεωτική για καμία βαθμίδα, σύμφωνα και με τις εγκυκλίους του ίδιου του Υπουργείου.  

 

Καλούμε 

 

 τα Στελέχη Εκπαίδευσης να μην γίνουν «βασιλικότεροι του βασιλέως» αλλά να σταθούν 

στο πλάι των συναδέλφων! 

 τους συναδέλφους Νηπιαγωγούς να συνεχίσουν το έργο τους όπως έκαναν μέχρι σήμερα, 

αξιοποιώντας μεθόδους και εργαλεία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (π.χ. blogs, 

email), ώστε να διατηρήσουν την επαφή με τους μαθητές τους και τις οικογένειες, στηρίζοντάς 

τους στη δοκιμασία αυτή, δοκιμασία, άλλωστε, που βιώνουμε όλοι μας!   

 

Τέλος, σε οποιαδήποτε περίπτωση άνωθεν παρέμβασης σε αντίθετη κατεύθυνση, 

σας καλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Δ.Σ. του Συλλόγου!   
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