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Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ (Ν. 4521/2018) με τουσ Διμουσ και τουσ αρμόδιουσ
φορείσ όλων των Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ τερεάσ Ελλάδασ, ανακοινϊνει τθν
κακολικι εφαρμογι τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςτα
Νθπιαγωγεία αρμοδιότθτάσ τθσ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ 2018 -2019.
Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται μια μακροχρόνια επιςτθμονικι και παιδαγωγικι
απαίτθςθ και ζνα πάγιο αίτθμα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, που βαςίηεται ςτουσ εξισ
κυρίωσ ςθμαντικοφσ λόγουσ:
1. εξαςφαλίηονται ίςεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ ςε όλα τα παιδιά θλικίασ 4-6 ετϊν, ανεξάρτθτα
από τθν κοινωνικι, πολιτιςμικι τουσ προζλευςθ και οικονομικι τουσ κατάςταςθ
προαςπίηοντασ το δικαίωμα όλων των παιδιϊν για φοίτθςθ ςτο νθπιαγωγείο,
απαίτθςθ, που αποτελεί και βαςικι ευρωπαϊκι προτεραιότθτα.
2. Με τθν κακολικι φοίτθςθ όλων των νθπίων το δθμόςιο δίχρονο Νθπιαγωγείο μπορεί
να «απορροφιςει» και να αμβλφνει πολλοφσ από τουσ παράγοντεσ που δθμιουργοφν
ςυνκικεσ χαμθλισ ςχολικισ επίδοςθσ, πρόωρθσ εγκατάλειψθσ και περικωριοποίθςθσ
μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν, ιδιαίτερα μακθτϊν που ανικουν ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ. θμειϊνεται ότι οι παραπάνω παράγοντεσ καταγράφονται ιδιαίτερα ζντονοι
ςε οριςμζνεσ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειάσ μασ και ενιςχφονται ζτι

περαιτζρω από τισ ειδικζσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ καταςτάςεισ που βιϊνει θ
χϊρα μασ.
3. Η δίχρονθ φοίτθςθ δίνει τθ δυνατότθτα να διευρυνκεί θ αντιςτακμιςτικι λειτουργία
του Νθπιαγωγείου, να ολοκλθρωκοφν και να υλοποιθκοφν αποτελεςματικά οι ςτόχοι
του υπάρχοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ κζτοντασ ςτζρεεσ βάςεισ για να
αναπτφξουν τα νιπια τθν αυτονομία τουσ, να κοινωνικοποιθκοφν επαρκϊσ και να
αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και δεξιότθτεσ για τθν ομαλι μετάβαςι
τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο. Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί πόςο οι εμπειρίεσ των παιδιϊν
κατά τθ νθπιακι θλικία επθρεάηουν και τθ μετζπειτα πορεία τουσ ςτο ςχολείο και τθ
ηωι τουσ, δικαιολογϊντασ, ζτςι, το αυξανόμενο ενδιαφζρον, παγκοςμίωσ, για τθν
προςχολικι αγωγι.
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