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Κοινοποίηςη:
Στουσ Αντιπροςϊπουσ με τθν
παράκλθςθ να το προωκιςουν ςτα
Δ.Σ. των Συλλόγων τουσ και
αυτά με τθν ςειρά τουσ ςτα
Μζλθ τουσ.

Ανακοίνωςη 6η

Θέμα: «Τι απαντούν τα πολιτικά κόμματα ςτα Επτά ερωτήματα τησ Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ»

Αγαπθτά Μζλθ,
Με απόφαςθ του Δ.Σ. ςτείλαμε ςτισ 1/9/15 με αρ. Πρωτ. 18 ςτα οκτϊ υποψιφια
κόμματα επτά ερωτιματα με τθν Παράκλθςθ να μασ απαντιςουν το αργότερο μζχρι
15/9/15.
Στισ 7/9/2015 παραλάβαμε τθν απάντθςθ από «Το Ποτάμι» και ςτισ 15/9/2015 από
τθ «ΝΔ». Τισ απαντιςεισ τουσ ςασ τισ ςτζλνουμε χωρίσ ςχόλια.

«Οη απαληήζεηο δόζεθαλ από ηνλ
Σνκεάξρε Παηδείαο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, Βνπιεπηή Δπηθξαηείαο,
Καζεγεηή Θεόδσξν Φνξηζάθε, η.
Πξύηαλε Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

Σνκέαο Πνιηηηθήο Πξνζρνιηθήο,
Α/Βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, Τπεύζπλε: Μαξία
Παπατσάλλνπ

1.Eξώηεζε
Πηζηεύεηε όηη ηα πέληε (5)
πξώηα ρξόληα ζηε δσή ηνπ
Παηδηνύ δηακνξθώλνπλ ηνλ
απξηαλό πνιίηε;

Θεσξείηαη θαζνξηζηηθή ε πξώηε
πεληαεηία ζηε δσή ηνπ παηδηνύ σο πξνο
ηε δηακόξθσζε ηεο ςπρνζύλζεζήο ηνπ,
ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, ηεο θνηλσληθήο ηνπ
πξνζαξκνγήο θαη κεηέπεηηα πνξείαο ηεο
δσήο ηνπ.

Είλαη βαζηθή ζέζε ΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟΥ πωο νη νπζηαζηηθέο
αιιαγέο γηα ηε ρώξα μεθηλνύλ από
ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο
εθπαίδεπζεο ζηελ πξνζρνιηθή
ειηθία. Η πξνζρνιηθή αγωγή είλαη
θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα
πνξεία ηνπ καζεηή ηόζν γλωζηηθά,
όζν θνηλωληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά.
Δηακνξθώλεη ηηο βαζηθέο ζηάζεηο
ηνπ απξηαλνύ πνιίηε.

2.Eξώηεζε
Πηζηεύεηε όηη ε Ιδησηηθή
Πξσηνβνπιία (ε νπνία
μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ
1960) έρεη δώζεη δείγκαηα
πνηόηεηαο Παηδαγσγηθώλ
Τπεξεζηώλ ζηεξίδνληαο
ζσζηά ην παηδί-Νήπην ζε
όινπο ηνπο ηνκείο
Αλάπηπμεο;

Η Ιδησηηθή Πξσηνβνπιία όηαλ
ππεξεηείηαη από αλζξώπνπο κε άξηηα
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, κεξάθη γηα ην
αληηθείκελν εξγαζίαο αιιά θπξίσο αγάπε
γηα ην παηδί θαη όηαλ δηαζέηεη ηηο
απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζπλεηζθέξεη, νύζα
αξσγόο, ζηελ δύζθνιε θαζεκεξηλόηεηα
ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θπιάζζνληαο
κε αζθάιεηα θαη δηαπαηδαγσγώληαο ηα
βξέθε θαη ηα λήπηα.
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3.Eξώηεζε
Πόζν πηζηεύεηε όηη είλαη
απαξαίηεηε ε παξνπζία ηεο
Ιδησηηθήο Πξσηνβνπιίαο
ζηελ Πξνζρνιηθή ειηθία;

4.Eξώηεζε
Με δεδνκέλν όηη εθηόο από
ηελ Ιδησηηθή Πξσηνβνπιία,
ε νπνία έρεη αθ’ ελόο ζεζκηθό
πιαίζην Ίδξπζεο θαη
Λεηηνπξγίαο θαη αθ’ εηέξνπ
κηα δεθάδα ειεγθηηθώλ
κεραληζκώλ, εζείο πόζν
ζεσξείηαη αλαγθαίν ην εληαίν
ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ
πξνζρνιηθή αγσγή γηα
όπνηνλ επηζπκεί (θπζηθό
πξόζσπν, Ννκηθό ή θνξέαο)
λα αζρνιεζεί κε απηήλ;

Η Ιδησηηθή Πξσηνβνπιία είλαη
απαξαίηεηε ζε έλα δεκνθξαηηθό θξάηνο
ηόζν σο επηινγή γηα ηνπο πνιίηεο, όζν
θαη σο αλάγθε θάιπςεο ηεο ηπρόλ
αδπλακίαο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο λα
αληαπνθξηζεί ζηνλ όγθν ησλ αλαγθώλ
ησλ πνιηηώλ (πιήζνο παηδηώλ, σξάξην
εξγαζίαο γνλέσλ θιπ.).

Δίλαη εππξόζδεθηε θαη ζεκαληηθή ε
Ιδησηηθή Πξσηνβνπιία. Δίλαη αλαγθαίν
ην εληαίν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηνπο
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο.

H ηδηωηηθή πξωηνβνπιία ιεηηνπξγεί
ζπκπιεξωκαηηθά κε ηε δεκόζηα θαη
πνιιέο θνξέο ιπηξωηηθά (π.ρ όηαλ νη
δεκνηηθνί ζηαζκνί δελ ιεηηνπξγνύλ
θαη ωο βξεθνλεπηαθνί). Εηδηθά ζηελ
πξνζρνιηθή κε ππνρξεωηηθή αγωγή δειαδή ειηθίεο από 0 - 4 εηώλ - ε
ηδηωηηθή πξωηνβνπιία έρεη "ζώζεη"
νηθνγέλεηεο πνπ δελ είραλ πνπ λα
αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα λα
εξγαζηνύλ. Τν έξγν θαη ε
ζπλεηζθνξά ινηπόλ πνπ παξέρεηαη
από ηνπο ηδηωηηθνύο βξεθνλεπηαθνύο
ζηαζκνύο, δελ είλαη κόλν
παηδαγωγηθό - εθπαηδεπηηθό αιιά
θνηλωληθό θαη εκκέζωο
ππνζηεξηθηηθό ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Σε όηη αθνξά ηελ
πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο
εθπαίδεπζεο, απηή εμαξηάηαη από
ηελ επζπλεηδεζία ηνπ θάζε ηδηώηε,
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ
κηζζώλεη, ηα επνπηηθά πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηεί θαη γεληθά ην βαζκό
ζηνλ νπνίν ελεκεξώλεηαη γηα ηηο λέεο
παηδαγωγηθέο ηάζεηο θαη
πξνζεγγίζεηο ζε απηέο ηηο ειηθίεο.

Η πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο
πξνζρνιηθήο αγωγήο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή γη’ απηό θαη ζεωξνύκε
πωο νη κεραληζκνί επνπηείαο θαη
ειέγρνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
δηαζθάιηζε βαζηθώλ πξνδηαγξαθώλ
πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηόζν νη
ηδηωηηθνί όζν θαη νη δεκνηηθνί δεκόζηνη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί
(ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ην
πξνζωπηθό εξγαζίαο, ηνπο καζεηέο
αλά ηάμε, ηελ πγηεηλή ηωλ ρώξωλ
ιεηηνπξγίαο θιπ).

5.Eξώηεζε
Μέρξη ζήκεξα νη
εθπξόζσπνη ηνπ θιάδνπ καο
αλ θαη δηαζέηνπλ
ηερλνγλσζία πελήληα (50)
ρξόλσλ θαηαζέηνπλ
πξνηάζεηο ζηνπο αξκόδηνπο
ρσξίο απηέο λα ιακβάλνληαη
ππ’ όςε. Δπίζεο αλ θαη
δειώλνπλ δηαζέζηκνη θαη
δεηνύλ ζπλεξγαζία δελ
βξίζθνπλ αληαπόθξηζε από
ηνπο αξκόδηνπο. Η απνπζία
δηαιόγνπ θπηξώλεη
θαζεκεξηλά αγθάζηα, ηα
νπνία κόλν πξνβιήκαηα
ρσξίο ιύζε ζπζζσξεύνληαη
ζηνλ θιάδν. Πνηα είλαη ε
δηθή ζαο άπνςε ζην
θαηλόκελν απηό;

Οπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη ζπλέξγεηα ησλ
εθπξνζώπσλ ηνπ θιάδνπ ζαο θαη ησλ
αξκόδησλ θνξέσλ. Μόλν κε ηε
ζπλεξγαζία, ηελ νκόλνηα θαη ηελ από
θνηλνύ ζηόρεπζε γηα βειηίσζε ησλ
ππεξεζηώλ θαη δηαδηθαζηώλ ζα ππάξρεη
πξόνδνο θαη επηηπρία.

Είλαη θιαζζηθή ζηάζε ηωλ
πνιηηηθώλ πνπ ζεηεύνπλ ζην
Υπνπξγείν Παηδείαο εδώ θαη ρξόληα
λα κελ αμηνπνηνύλ ζε θαλέλαλ ηνκέα
θαη ζε θακία βαζκίδα ηδηωηηθνύ θαη
δεκνζίνπ ηελ εκπεηξία ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ρξόληα ηώξα
πεηξακαηίδνληαη θαη εθαξκόδνπλ
θαηλνηόκεο δξάζεηο. Θεωξνύκε πωο
ε απαμίωζε ηωλ έκπεηξωλ
εξγαδνκέλωλ επζύλεηαη ζεκαληηθά,
καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ζηελ
ζηαδηαθή θαηνιίζζεζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα.

6.Eξώηεζε
Η Π.Ο..Ι.Π. πηζηεύεη όηη
θάζε παηδί πνπ γελληέηαη θαη
κεγαιώλεη ζηελ Διιάδα είλαη
ν απξηαλόο πνιίηεο θαη ν ελ
δπλάκεη εξγαδόκελνο. Απηό
ζεκαίλεη όηη ε Πνιηηεία
πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε
ζσζηή ηνπ Γηαπαηδαγώγεζε.
Απηό είλαη κία επέλδπζε πνπ
ζα αμηνπνηεζεί πνιιαπιά ηα
επόκελα ρξόληα. Πνηα είλαη ε
δηθή ζαο αληίιεςε ζ’ απηή
ηελ πάγηα ζέζε ηνπ θιάδνπ
καο;

Δπζύλε ηνπ θξάηνπο είλαη ε κέξηκλα όηη
ε εθπαίδεπζε θαη ε νηθνγέλεηα
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. Σηελ κε ζσζηή
ιεηηνπξγία απηώλ νθείιεη λα παξέκβεη.

Η επέλδπζε ζηελ πξνζρνιηθή αγωγή
θαη εθπαίδεπζε ζεωξνύκε πωο
θαζνξίδεη ηνλ απξηαλό πνιίηε ηνπ
θόζκνπ.

7.Eξώηεζε
α) Ο θιάδνο Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο είρε εμαηξεζεί από
ηελ επηβνιή ΦΠΑ από ηελ
αξρηθή εθαξκνγή. Πνηα είλαη
ε ζέζε ζαο ζε απηό ην ζέκα;

Τόζν νη βνπιεπηέο ηνπ ΠΟΤΑΜΙΟΥ
όζν θαη ην ίδην ην θίλεκα θεληξηθά,
έρνπλ αληηδξάζεη ζηελ επηβνιή ΦΠΑ
ζηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο.
Η επηβνιή ΦΠΑ ζηε Ιδησηηθή
Πηζηεύνπκε πωο όπνπ ην θξάηνοΔθπαίδεπζε – αλεμαξηήησο βαζκίδαο
δήκνο δελ κπνξεί λα παξέρεη
εθπαίδεπζεο- κε βξίζθεη απνιύησο
εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο εηδηθά όηαλ
αληίζεην. Βξίζθνκαη πάληα ζηε δηάζεζε
πξόθεηηαη γηα ηηο ειηθίεο πξηλ ηελ
ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ γηα ηελ
ππνρξεωηηθή θνίηεζε ηωλ λεπίωλ,
ζπλεηζθνξά κνπ ζε βειηησηηθέο ελέξγεηεο
λα παξέρεη κε κνξθή θνππνληνύ
ηόζν ζην ρώξν ηεο Γεκόζηαο θαη
αληίηηκν γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε
Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο όζν θαη ζηνπο
ηδηωηηθνύο βξεθνλεπηαθνύο
ππόινηπνπο ηνκείο ηνπ θξάηνπο.
παηδηθνύο ζηαζκνύο θαζώο νη
πνιίηεο πιεξώλνπλ ζην θξάηνο θαη
ην δήκν θόξνπο γηα απηέο ηηο
ππεξεζίεο.

β) Πωο εζείο πηζηεύεηε όηη
κπνξείηε λα ζηεξίμεηε ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία θαη όζνπο
ηελ ππεξεηνύλ κε πνηόηεηα θαη
ζπλέπεηα;

Μετά τισ απαντιςεισ που λάβαμε ηθτιςαμε από «Το Ποτάμι» να μασ απαντιςει πωσ
αντιλαμβάνονται τθν ενιαία προςχολικι αγωγι. Η απάντθςθ που λάβαμε ιταν θ
εξισ «Βαςικι κζςθ μασ είναι θ ενιαία προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ με
ςυνεχιηόμενο και ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςτουσ
μακθτζσ, θ εφαρμογι του οποίου κα ελζγχεται από μθχανιςμοφσ του Υπουργείου
Παιδείασ». Επίςθσ τουσ γνωςτοποιιςαμε ότι αρμόδιο υπουργείο για τον κλάδο μασ
είναι το Υπουργείο Εργαςίασ και θ απάντθςθ που μασ δόκθκε από «Το Ποτάμι»
είναι θ εξισ: «Σαφϊσ κεωροφμε πωσ θ προςχολικι είναι υπόκεςθ του Υπουργείου
Παιδείασ και όχι του Υπουργείου Εργαςίασ».

Τα κόμματα τα οποία παρ’ ότι «ενοχλιςαμε» πολλζσ φορζσ τουσ υπευκφνουσ δεν
ζκαναν τον κόπο να μασ απαντιςουν. Είναι :

Εμείσ παρ’ ότι δεν λάβαμε απαντιςεισ κα επανζλκουμε πολλζσ φορζσ μζχρι να απαντιςουν
ζςτω και μετά τισ εκλογζσ για να γνωρίηουμε τισ απόψεισ τουσ για τον κλάδο μασ.

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο

Ο Πρόεδροσ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ

Η Γεν. Γραμματζασ

Μαρία Μακριδάκθ

