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Αγ. Παρασκευή   27 -  3  - 2019 

Αρ. Πρωτ.:  21 

Προς: συναδέλφισσες Νηπιαγωγούς,  

          μέλη του συλλόγου μας 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Συναδέλφισσες Νηπιαγωγοί, 

Κάθε χρόνο μετά από  τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας των 

Νηπιαγωγείων, παρατηρούμε και διαπιστώνουμε μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές 

δυσκολίες σε παιδιά και επιδιώκουμε την ενημέρωση  των γονέων προκειμένου να 

αιτηθούν την  αξιολόγηση - διάγνωσή τους, από τις  αρμόδιες  διαγνωστικές 

υπηρεσίες (ΚΕΣΥ και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα). 

 

Κάθε χρόνο επίσης, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών ταλαιπωρείται 

προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη δομή υποστήριξης (Τμήμα Ένταξης ή Ειδικό 

Νηπιαγωγείο) καθώς ο αριθμός τους δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών οπότε, 

είτε αναγκάζονται να μετακινούνται από το Νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους, είτε να 

 εγγράφονται σε πολυπληθή Τ.Ε. 

Δεδομένου ότι: 

 Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για μαθητές οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη 

υποστήριξης καθυστερούν, με αποτέλεσμα συχνά να περνάει το μεγαλύτερο 

μέρος ή και ολόκληρη η σχολική χρονιά χωρίς αξιολόγηση – διάγνωση. 

            Αυτό έχει σαν συνέπεια είτε να μην εγγράφονται  σε  Τ.Ε, είτε να ξεκινά η    

υποστήριξή τους με πολύ μεγάλη  καθυστέρηση.  
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 Η μη ύπαρξη τριών απαιτούμενων διαγνώσεων για την ίδρυση  Τ.Ε κατά την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν σημαίνει ότι δεν θα  υπάρξει ανάγκη 

ίδρυσής του στη διάρκεια αυτής. 

  

 Η προσχολική ηλικία αποτελεί την πιο κρίσιμη περίοδο για την ανίχνευση των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και την πρόληψη πιο σοβαρών μελλοντικών 

δυσκολιών.   

  

 Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να στηρίξουμε την ουσιαστική ένταξη των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά και στην 

κοινωνία,  όπως επίσης να συνεισφέρουμε στη διασφάλιση της ισότητας των 

ευκαιριών για μάθηση για ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.  

  

Ως Σύλλογος απαιτούμε  τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε 

Νηπιαγωγείο και τη στελέχωσή τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

  

Ζητούμε από τη ΔΟΕ να πράξει το ίδιο υλοποιώντας τη σχετική απόφαση 

του Συνεδρίου της 86
ης

 Γ. Σ. της ΔΟΕ  που αποτελεί θέση του κλάδου. 

  

Καλούμε τις συναδέλφισσες Νηπιαγωγούς να αποστείλουν άμεσα αίτημα 

για δημιουργία Τμήματος  Ένταξης μαζί με  αντίγραφο πρακτικού συλλόγου 

διδασκόντων,  αναφέροντας την αναγκαιότητα ίδρυσής του, άσχετα από τον 

αριθμό των γνωματεύσεων, διότι  το Νηπιαγωγείο ως  δομή πρώτης υποδοχής 

των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δε μπορεί να γνωρίζει τον ακριβή 

αριθμό των παιδιών που θα εγγραφούν και θα  χρειαστούν εκπαιδευτική 

υποστήριξη. 

 

 


