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Εισαγωγή  

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το Φινλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα της 

Προσχολικής  Φροντίδας και Εκπαίδευσης (Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε.)
1
 ως προς το ρόλο του 

«παιδιού», του «εκπαιδευτικού» και του γονέα. Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος των 

τριών βασικών δρώντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο εν λόγω Curriculum 

είναι το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας.     

Το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ της εργασίας περιλαμβάνει έξι ενότητες. Η σύνθεση των 

θεμάτων που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενότητες συγκροτούν το ευρύτερο 

πλαίσιο εντός του οποίου εξετάζεται το Φινλανδικό Curriculum.    

Αρχικά, η εργασία αναφέρεται, στο εισαγωγικό της μέρος, στα εκπαιδευτικά 

αναλυτικά προγράμματα, έτσι όπως περιλαμβάνει  στο βιβλίο του ο 

Χατζηγεωργίου Γ.,  «Γνώθι το Curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών 

προγραμμάτων και διδακτικής» και ο Βρεττός Γ, Καψάλης Α, στο βιβλίο τους 

«Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχεδιασμός- αξιολόγηση- αναμόρφωση». 

Στην συνέχεια, στην ενότητα «Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας», γίνεται 

μια συνοπτική αναφορά στους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος, 

αναφέρεται η επιτυχία του Φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος στο διεθνή 

διαγωνισμό PISA. Αναλύονται τα γνωστικά πεδία που εξετάστηκαν ανα έτος και ο 

τρόπος που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των μαθητών. 

Στην ενότητα «Το σύστημα προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης της   

Φινλανδίας», παρουσιάζεται η προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση στο πλαίσιο 

του ευρύτερου  εκπαιδευτικού συστήματος. Αναφέρεται συνοπτικά ο σκοπό της 

προσχολικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα σπουδών και οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στα παιδιά. Σε αυτήν την ενότητα, περιλαμβάνονται στοιχεία 

σχετικά με την Ιδωτική εκπαίδευση της Φινλανδίας. Παρουσιάζεται ιστορικά η 

                                                 
1 Όπου  Φινλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προσχολικής  Φροντίδας και Εκπαίδευσης 

χρησιμοποιείται η συντομογραφία ( Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε). 
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έναρξη της προσχολικής εκπαίδευσης και η χρηματοδότησή της από τις τοπικές 

υπηρεσίες. Επιπλέον, περιγράφεται ο ‘χώρος μάθησης’, όπου γίνεται μια 

περιγραφή του χώρου, ξεκινώντας από το εξωτερικό μέρος- προαύλιος χώρος και 

επεκτείνεται στον εσωτερικό χώρο- αίθουσες. 

Στην τρίτη ενότητα «Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της προσχολικής φροντίδας και 

εκπαίδευσης» και στις δύο μετέπειτα, γίνεται παρουσίαση των δύο θεσμικών 

τεκμηρίων της φινλανδικής προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, το National 

Core Curriculum (2010) και το National Curriculum Guidelines on Early 

Childhood Education and Care (2003), τα οποία συναποτελούν το αναλυτικό 

πρόγραμμα της προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης της Φινλανδίας.   

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα και περιλαμβάνει 

τέσσερις ενότητες. Η έρευνα αυτή είναι το μέσο εκείνο με το οποίο θα 

διερευνηθούν τα τρία ερωτήματα της παρούσας εργασίας. Πώς προδιαγράφεται ο 

ρόλος του παιδιού, του γονέα και του εκπαιδευτικού στο Φινλανδικό Curriculum. 

Αρχικά, στην ενότητα «Σκοπός- μεθοδολογία της έρευνας», αναφέρεται συνοπτικά 

ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν προτού 

υλοποιηθεί η έρευνα, καθώς επίσης και η μεθοδολογία της έρευνας που 

ακολουθήθηκε στην προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. 

Ακολουθεί η ενότητα « Ανάλυση του National Core Curriculum (2010) και 

του National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care 

(2003) ». Σε αυτή την ενότητα απαντιούνται τα τρία μεγάλα ερωτήματα της 

εργασίας: α) Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του παιδιού στο φινλανδικό αναλυτικό 

πρόγραμμα; β) Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του γονέα στο φινλανδικό αναλυτικό 

πρόγραμμα; γ) Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο φινλανδικό 

αναλυτικό πρόγραμμα; . 

Στο τέλος, παρουσιάζονται  σε τρεις συγκριτικούς πίνακες τα δύο θεσμικά 

τεκμήρια του αναλυτικού προγράμματος της προσχολικής φροντίδας και 
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εκπαίδευσης. Οι τρεις πίνακες περιλαμβάνουν ενδεικτικές αναφορές όπου 

εμπεριέχονται οι όροι « child- pupil», οι όροι «parent- guardian» και οι όροι « 

teacher- educator». 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1. Εισαγωγή για τα Αναλυτικά Προγράμματα 

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των παιδιών και των 

γονέων του σχολείου, καθώς αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σύμφωνα με την παραδοσιακή έννοια του όρου, « το αναλυτικό 

πρόγραμμα είναι ένα διάγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει  τους γενικούς 

σκοπούς όλων των μαθημάτων, την διδακτέα ύλη και τη χρονική διάρκεια, και τις 

δραστηριότητες που προσφέρονται στους μαθητές» (Φλουρής, 2000:9).  

Μελετώντας τα αναλυτικά προγράμματα πολλών χωρών, γίνεται αντιληπτό ότι 

υπάρχουν δύο διαφορετικοί λατινικοί όροι. Ο όρος syllabus και ο όρος curriculum. 

Παρότι χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το αναλυτικό πρόγραμμα που 

χρησιμοποιεί κάθε εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε χώρα παρατηρείται μια διαφορά 

μεταξύ αυτών των δύο ορισμών. Ο όρος syllabus χρησιμοποιείται περισσότερο για 

να δηλώσει την εξεταστέα ύλη. Δηλαδή, την τελική αξιολόγηση που θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να επιβεβαιώσουν αν τα παιδιά έχουν 

λάβει όλες τις γνώσεις που υπήρχαν στην διδακτική σχολική ύλη. Με τον δεύτερο 

όρο, τον όρο curriculum, καταγράφονται κυρίως οι εκπαιδευτικοί στόχοι με βάση 

την παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών και το πως πρέπει να διδαχθεί μια 

συγκεκριμένη ύλη μαθήματος. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται ο όρος 

curriculum που δεν περιλαμβάνει μονάχα τη διδακτέα ύλη και τους γενικούς 

σκοπούς της εκπαίδευσης, αλλά και τους στόχους του κάθε μαθήματος, τη μέθοδο 

και τα μέσα διδασκαλίας, ο τρόπος αξιολόγησης των παιδιών αλλά και στοιχεία 

χρήσιμα για τον διδάσκοντα που θα κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο 

εποικοδομητικό για κάθε μαθητή. Οι παρακάτω πληροφορίες λαμβάνονται  από το 
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βιβλίο του Χατζηγεωργίου Γ. «Γνώθι το Curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα 

αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής». Όπως αναφέρει ο Χατζηγεωργίου Γ.,     

ο Ralph Tyler θεωρείται ο πατέρας των αναλυτικών προγραμμάτων, αν και ο 

Bobbit προηγήθηκε αυτού, έθεσε τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τα αναλυτικά 

προγράμματα. Τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν α) με τους σκοπούς που 

πρέπει να πετύχουν τα σχολεία, β) τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που μπορούν να 

δοθούν, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί, γ) πώς οργανώνονται αποτελεσματικά οι 

εκπαιδευτικές εμπειρίες και δ) πώς θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 

επιτυχία αυτών των σκοπών που τέθηκαν.  

Έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί για το τι είναι αναλυτικό πρόγραμμα από 

διάφορους ειδικούς. Στον Χατζηγεωργίου (2004:101) αναφέρονται οι ορισμοί: 1) 

είναι ένας κύκλος μελέτης που λαμβάνει χώρα στο σχολείο και ο οποίος 

παρουσιάζει υλικό που εκτείνεται απεριόριστα πίσω στο χρόνο και προς τα έξω 

στο χώρο (Dewey, 1902), 2) όλες οι εμπειρίες, καθοδηγούμενες και μη, μπορούν 

να αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων του ατόμου και να αποτελούν μια σειρά 

από συνειδητά καθοδηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες, που χρησιμοποιούν τα 

σχολεία για να τελειοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία (Bobbit, 1918), 3) είναι 

ένα οργανωμένο σύνολο από επίσημες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προθέσεις 

(Pratt, 1980), 4) είναι ένα περίγραμμα διδακτέας ύλης κάθε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας που περιλαμβάνει μια σειρά με το περιεχόμενο των μαθημάτων που 

καλύπτουν όλους τους κύκλους σπουδών (Saylor, Alexander & Lewis, 1981), 5) 

είναι το σύνολο των εμπειριών που έχει ένας μαθητής (Kerr, 1968), 6) οι 

οργανωμένες και σκόπιμα επιδιωκόμενες εμπειρίες των μαθητών για τις οποίες το 

σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη της μετάδοσής τους (Ryan & Cooper, 1980), 7) 

είναι τα προγράμματα δραστηριοτήτων που οργανώνονται ώστε να μπορέσουν οι 

μαθητές να επιτύχουν τους σκοπούς του σχολείου (Hirst & Peters, 1970), 8) είναι 

αυτό το οποίο βιώνεται από κάποιο άτομο, σε περίπτωση που έρχονται σε επαφή 
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δύο ή περισσότερα άτομα με σκοπό να επιτύχουν συγκεκριμένους σκοπούς ( 

Kapfer, 1984), 9) είναι η διαδικασία που οργανώνται μέσα από το σχολείο και 

λαμβάνει χώρα σε ομάδες ή εξατομικευμένα, μέσα ή έξω από το σχολείο( Kerr, 

1968), 10) είναι μια σειρά από προσχεδιαμένες δραστηριότητες που στοχεύουν σε 

παιδαγωγικά αποτελέσματα για έναν ή περισσότερους μαθητές (Eisner, 1985).  

Είναι φανερό πως δεν μπορεί να υπάρξει ένας καθολικός ορισμός καθώς δεν 

υπάρχει μια ιδανική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πολλές απόψεις ειπώθηκαν 

και αντιλήψεις σχετικά με την μάθηση και τον ρόλο του σχολείου, που ορίζει 

διαφορετικά το Αναλυτικό πρόγραμμα.  

Σε αναφορά των Βρεττός Γ. και Καψάλης Α., στο βιβλίο τους «Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, σχεδιασμός- αξιολόγηση- αναμόρφωση», ένα αναλυτικό πρόγραμμα 

μπορεί να καταταχθεί σε αρκετές κατηγορίες. Τα παραδοσιακά αναλυτικά 

προγράμματα έχουν ως κεντρικό σημείο τους τα περιεχόμενα μάθησης και επίσης 

η ύλη είναι αρκετά μεγάλη για να διδαχθεί μέσα σε ένα διδακτικό έτος. Τα 

περιεχόμενα πολλές φορές δεν συνδέονται μεταξύ τους. Συνήθως, ισχύουν πολλά 

χρόνια, δεν αναθεωρούνται τακτικά με αποτέλεσμα να μην προσαρμόζονται  στις 

απαιτήσεις τις εποχής. Ταυτόχρονα, δεν προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες ελευθερίας 

στον εκπαιδευτικό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να είναι αβοήθητος στο δύσκολο 

έργο της διδασκαλίας. Η αξιολόγησή τους γίνεται από ένα μεγάλο αριθμό γραπτών 

διαγωνισμάτων. Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα δίνουν μεγαλύτερες 

ευκαιρίες ελευθερίας. Περιέχουν ένα σύνολο διδακτέας ύλης, το οποίο ο διδάσκων 

είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει σε καθημερινή βάση και να την 

προσαρμόσει ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της αγωγής (Βρεττός, 

Καψάλης, 1999:13-28).  

Αντιθέτως, τα curriculum έχουν πιο στενό και πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. 

Αποτελούν μια πιο λεπτομερειακή περιγραφή μια διαδικασίας μάθησης, μιας 

ενότητας γνώσεων για συγκεκριμένους μαθητές. Τα curriculum έχουν τέσσερα 



 

 

10 

 

δομικά στοιχεία. Το πρώτο είναι οι στόχοι που επιδιώκει να πετύχει, τα 

περιεχόμενα τα οποία έχουν μορφωτική αξία, τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτικός για να διδάξει το μάθημα και πως θα εφαρμόσει την διδακτική 

πράξη και τέλος, τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί 

βασικό συσταστικό της επανατροφοδότησης και της συνεχούς βελτίωσης των 

μαθητών αλλά και του τρόπου διδασκαλίας.  Υπάρχουν κάποιες βασικές διακρίσεις 

ανάμεσα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που συναντώνται στην κάθε χώρα. 

Η πρώτη διάκριση αφορά την δυνατότητα παρέμβασης του διδάσκοντα και της 

τοπικής κοινότητας, χαρακτηρίζοντάς τα ως ανοιχτά και κλειστά. Η διάκριση 

αφορά την παιδαγωγική και την ψυχολογική ελευθερία που διαθέτει ένα Αναλυτικό 

πρόγραμμα. Ο κλειστός τύπος περιγράφεται ως ένας αυστηρός τρόπος παροχής 

γνώσεων στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό, ενώ ο ανοιχτός τύπος περιγράφει 

ένα μοντέλο διδασκαλίας που στηρίζεται σε μια ελευθερία επιλογής του 

διδακτικού υλικού από τον διδάσκοντα . Στα περισσότερα κράτη όμως όχι μόνο 

περιορίζεται και ελέγχεται η ελευθερία του εκπαιδευτικού, αλλά καταργείται και η 

εμπιστοσύνη που θέτει ο ίδιος στους στόχους, στα περιεχόμενα και στον τρόπο 

διδασκαλίας του. Μία ακόμα διάκριση που συναντάνται κατά την μελέτη των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π) έχει να κάνει με την εσωτερική δομή και 

οργάνωση του περιεχομένου και διακρίνονται σε γραμμικά και σπειροειδή. Η 

διαφορά των δύο αυτών Α.Π αφορά την φύση του περιεχομένου και των στόχων 

του κάθε προγράμματος. Η τρίτη διαφορά αφορά αν ένα Α.Π είναι επίσημο ή 

κρυφό. Το επίσημο έχει να κάνει με τα ορατά αποτελέσματα της μάθησης στο 

χώρο του σχολείου, ενώ το δεύτερο  με τις ανεπίσημες διδακτικές που 

συντελούνται στο χώρο του σχολείου. Αφορά κυρίως θεωρητικές πρακτικές όπως 

πως να σκέφτονται, να συμπεροφέρονται και να ζουν μέσα στην κοινωνία. Η 

τέταρτη και η πιο διαδεδομένη μορφή διάκρισης των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

είναι το τεχνοκρατικό και το ανθρωπιστικό πρόγραμμα.  
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2. To εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας 

 

Η ευημερία της φινλανδικής κοινωνίας οφείλεται στην άρτια λειτουργία του τομέα 

της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της γνώσης. Η εκπαίδευση αποτελεί τον 

βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο σκοπός του 

φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η παροχή ποιότητας, 

αποτελεσματικότητας, ισότητας ευκαιριών, διεθνοποίησης και θετικής 

ανταγωνιστικότητας. Τα παραπάνω αποτελούν κάποιες από τις βασικότερες 

προτεραιότητες, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο εκπαίδευσης και  δεξιοτήτων του 

πληθυσμού, αλλά και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.  

Επιπλέον στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί το φινλανδικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, είναι να αναπτύξει ηθικά και υπεύθυνα μέλη μέσα στην 

κοινωνία, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες για τη ζωή. 

Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για 

όλους, ανεξαρτήτως  φύλου,  οικονομικής κατάστασης και  γλωσσικού ή 

πολιτισμικού υπόβαθρου του εκπαιδευομένου. 

Σε ένα πενταετές σχέδιο ανάπτυξης για την εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, 

που περιλαβάνεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κράτους για το 2011- 2016, οι 

βασικοί στόχοι όλων των βαθμίδων, είναι η προώθηση της ισότητας, η βελτίωση 

της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και τέλος, η ενίσχυση και η υποστήριξη της 

δια βίου μάθησης. 

Η Φινλανδία δεν διέθετε μια τόσο ανθηρή οικονομία. Το 1993 με εθνική 

συναίνεση αποφασίστηκε η ενδυνάμωση του ρόλου της εκπαίδευσης και της 

επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Ο 

κεντρικός στόχος ήταν η δημιουργία εκπαίδευσης με υψηλό επίπεδο και η σύνδεσή 

της με την κοινωνία  και την αγορά εργασίας. Με την εφαρμογή των νέων μέτρων 
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αναδιάρθρωσης τα αποτελέσματα φάνηκαν αποδοτικά. Η οικονομία 

ισχυροποιήθηκε και η εκπαίδευση του φινλανδικού κράτους αναδείχτηκε ως η 

καλύτερη της Ευρώπης σε ότι αφορά την απόδοση των μαθητών της.  

Η απόδοση των μαθητών έγιναν φανερές από τις ξεχωριστές επιδόσεις της 

Φινλανδίας στον διεθνή διαγωνισμό PISA. 

Το  Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA του ΟΟΣΑ είναι 

μια διεθνής έρευνα που πραγματοποιείται από το 2000. Είναι αποτέλεσμα 

συνεργασίας των χωρών μελών του ΟΟΣΑ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του 

ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Το πρόγραμμα 

PISA καθιερώθηκε μετά από απαίτηση των κρατών- μελών του ΟΟΣΑ να έχουν σε 

τακτά χρονικά διαστήματα αξιόπιστα στοιχεία για τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

των μαθητών αλλά και για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους 

συστημάτων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανά τριετή παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων, μέσω ενός διεθνώς κοινού 

πλαισίου αξιολόγησης. Το πρόγραμμα αξιολόγησης PISA χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από τις εισφορές των χωρών που συμμετέχουν, μέσω του 

Υπουργείου Παιδείας της κάθε χώρας. Στον πρώτο διαγωνισμό του 2000 έλαβαν 

μέρος 43 χώρες, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, το 2009 οι χώρες αυξήθηκαν σε 65 και το 2012 έλαβαν μέρος 67. 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το 2015 διεξήχθει η έκτη έρευνα PISA. 

Διερευνήθηκαν τα ποσοστά δεξιοτήτων των μαθητών όλων των χωρών που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό, στις Φυσικές Επιστήμες, στην Κατανόηση 

Κειμένου, στα Μαθηματικά και για πρώτη φορά στην Συνεργατική Επίλυση 

Προβλήματος. Οι χώρες που συμμετείχαν το 2015 ήταν 70 σε αριθμό.  

Στη βάση ενός κοινού διαμορφωμένου πλαισίου μόρφωσης και εκπαίδευσης, οι 

συμμετέχουσες χώρες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των μαθητών με τις 

αντίστοιχες άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο το PISA βοηθά κάθε χώρα όχι 
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μόνο να κατανοεί αλλά και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού της συστήματος και να μαθαίνει από τις πρακτικές άλλων χωρών. 

Οι εργασίες για τον σχεδιασμό του προγράμματος ξεκίνησαν στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και η επίσημη έναρξη έγινε το 1997. Η σημασία των 

διαγωνισμών PISA είναι τεράστια και συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα 

ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές τους, τα σχολεία τους και τα εκπαιδευτικά 

συστήματα των συμμετεχουσών χωρών, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

καλύτερη κατανόηση των παραγόντων εκείνων που προάγουν την επιτυχία στην 

εκπαίδευση. Η Φινλανδία κατέχει τις πρώτες θέσεις σε διεθνείς συγκριτικές 

μελέτες, όπως το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ. Οι Φινλανδοί μαθητές κατέλαβαν 

θέσεις στην κορυφή των καταλόγων σε βασικά θέματα και οι διαφορές μεταξύ 

σχολείων, μαθητών και περιφερειών ήταν συγκριτικά πολύ μικρές. Η Κορέα και η 

Φινλανδία πέτυχαν τις υψηλότερες μέσες επιδόσεις, μεταξύ των χωρών του 

ΟΟΣΑ. 

Οι προηγούμενες αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν στα 

ακόλουθα γνωστικά επίπεδα: PISA  2012: μαθηματικά,  PISA 2009: γλώσσα-

ανάγνωση, PISA 2006: επιστήμη- φυσική, PISA 2003: μαθηματικά, PISA 2000: 

γλώσσα-ανάγνωση.  

Ο διεθνής διαγωνισμός PISA, αξιολογεί σε ποιο βαθμό οι μαθητές έχουν 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την πλήρη 

συμμετοχή τους στην κοινωνία και την μεταβολή των δεξιοτήτων αυτών σε σχέση 

με το χρόνο. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην αξιολόγηση επιλέγονται 

δειγματοληπτικά. Μαζί με την αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται ερωτηματολόγια. 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται μέσω των παρακάτω εργαλείων: Τα 

φυλλάδια του τεστ για τους μαθητές, τα ερωτηματολόγια για τους μαθητές και το 

ερωτηματολόγιο για τους Διευθυντές των σχολείων. Τα θέματα που 

χρησιμοποιούνται από το διεθνής διαγωνισμό PISA για την αξιολόγηση του 
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εγγραμματισμού αφορούν σε αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και 

περιλαμβάνουν τα εξής: Ένα εισαγωγικό κείμενο. Ερωτήσεις που ακολουθούν το 

εισαγωγικό κείμενο που ζητούν είτε εκτεταμένες απαντήσεις και συχνά απαιτούν 

από τους μαθητές αιτιολόγηση είτε ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή τέλος 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής . 

Τα ερωτηματολόγια του μαθητή περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αφορούν στον ίδιο 

τον μαθητή, την οικογένειά του, καθώς και τη στάση του απέναντι στη μάθηση. 

Έτσι με αυτον τον τρόπο, παρουσιάζεται κατά πόσο η επίδοση των μαθητών στα 

γνωστικά αντικείμενα που μελετούνται στο πρόγραμμα PISA, συσχετίζεται με τα 

ατομικά ή οικογενειακά χαρακτηριστικά και τους κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες, όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και άλλων. Το 

ερωτηματολόγιο του Διευθυντή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το σχολείο, 

τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις παιδαγωγικές πρακτικές,  τους 

οικονομικούς και τους εκπαιδευτικούς πόρους. 

Μελετώντας έγγραφο του PISA (PISA in focus 2011/1), διαπιστώθηκε ότι από τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA,  τα παιδιά που προέρχονταν είτε από 

προνομιούχα είτε από δυσμενή κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, ωφελήθηκαν 

από την φοίτησή τους στην προσχολική εκπαίδευση. Το 72% των συμμετεχόντων 

στο πρόγραμμα PISA, φοίτησαν έστω και ένα χρόνο στην προσχολική εκπαίδευση.  

Συμπερασματικά, η βάση της σωστής και επιτυχημένης εκπαίδευσης ξεκινάει από 

την προσχολική ηλικία και διανθίζεται με το πέρασμα και στις υπόλοιπες βαθμίδες 

εκπαίδευσης. 
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3. Το σύστημα προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης της Φινλανδίας. 

 

Η βασική εκπαίδευση του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος διαρκεί εννιά 

χρόνια και είναι δωρεάν. Είναι υποχρεωτική και ξεκινάει από το έβδομο έτος της 

ηλικίας των παιδιών έως το δέκατο έκτο. Το έκτο έτος της ηλικίας, το παιδί 

εντάσσεται στο νηπιαγωγείο δηλαδή στην προσχολική εκπαίδευση. Μεταξύ του 

έκτου και του έβδομου έτους της ηλικίας τους τα παιδιά παρακολουθούν μια 

προκαταρκτική τάξη, τα ονομαζόμενα pre- school, και στην συνέχεια πάνε στο 

κανονικό σχολείο. Είναι μια τάξη προαιρετική αλλά πολύ σημαντική για την 

σχολική πορεία του παιδιού. Αν κάποιο παιδί λόγω ασθένειας ή λόγω κάποιου 

σοβαρού τραυματισμού δεν μπορέσει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει 

όλα τα υποχρεωτικά χρόνια εκπαίδευσης, θα πρέπει να επεκτείνει την φοίτησή 

του, από τα εννιά στα έντεκα χρόνια. Στην συνέχεια, το δέκατο έκτο με δέκατο 

όγδοο έτος τα παιδιά εισάγονται στην ανώτατη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η 

οποία περιλαμβάνει την ανώτατη επαγγελματική και την ανώτατη γενική 

εκπαίδευση. Η βασική εκπαίδευση προϋποθέτει καλή γνώση της γλώσσας και της 

ιστορίας, άριστη γνώση της αγγλικής, μαθηματικών, βιολογίας, χημείας, φυσικής 

και έξτρα μαθημάτων μόνο για όσους στοχεύουν σε ιατρικές και νομικές σχολές. 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία. 

Επιπλέον υπάρχουν και τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε κάθε βαθμίδα του 

φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να μην υπάρχει αναλφάβητος 

πολίτης. Μέσα στις  άμεσες επιδιώξεις του φινλανδικού κράτους είναι η 

υλοποίηση της ιδέας της ‘δια βίου μάθησης’.  

Στο φινλανδικό κράτος η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και δωρεάν. Τα παιδιά 

μεταφέρονται δωρεάν στο σχολείο και τους παρέχεται καθημερινά γεύμα. To 

σχολείο εκτός από τα βιβλία, το δωρεάν γεύμα και την μεταφορά παρέχει  στα 

παιδιά και ιατρική περίθαλψη. Τα ιδιωτικά σχολεία, που υπάρχουν στο φινλανδικό 
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κράτος, είναι θρησκευτικά ή ξενόγλωσσα. Τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν μέσω 

της χρηματοδότησης τους από την πολιτεία και τους δήμους. 

Κατά κανόνα, τα σχολεία δεν κάνουν επιλογή των μαθητών. Κάθε παιδί μπορεί να 

εγγραφεί στο σχολείο της γειτονιάς του ή σε όποιο σχολείο επιθυμεί αυτό και η 

οικογένειά του.  Ενισχύεται η ελεύθερη επιλογή των ενδιαφερόμενων και η 

πρόκληση του  ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων. Η επιλογή των σχολείων 

γίνεται με βάση τις επιτυχίες που έχει συγκεντρώσει από τα προηγούμενα έτη. 

Είναι ένα σύστημα που δίνει την δυνατότητα καλού και θεμιτού ανταγωνισμού 

μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε 

σχολείο εφοδιάζει τους μαθητές του με τις καταλληλότερες γνώσεις και 

δραστηριότητες, που θα τους είναι χρήσιμες για την μετέτειπα σχολική και 

εξωσχολική τους πορεία. Επομένως, χωρίς την άμεση εποπτεία του κράτους, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν άρτια για να ''κερδίσουν'' περισσότερους 

μαθητές και καλύτερη φήμη. 

Το παιδί μπαίνοντας στον πρώτο αλλά και τον πιο βασικό χώρο της εκπαίδευσης 

θα μάθει να ζει, να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί ομαλά μέσα στην κοινωνία 

την οποία ζει. Επομένως, το φινλανδικό κράτος έχοντας πλήρη γνώση για την αξία 

που έχει η προσχολική εκπαίδευση στη ζωή κάθε παιδιού, την κατατάσσει στην 

κορυφή της πυραμίδας των προτεραιοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται από το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο 

Παιδείας. Το ελάχιστο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης είναι 700 ώρες ανά 

έτος. Κάθε μονάδα προσχολικής εκπαίδευσης αποφασίζει για το χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής του προγράμματος και άλλα πρακτικά θέματα. Τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου ακολουθούν δραστηριότητες ανάλογα με τις επιθυμίες τους και με 

τις δεξιότητες τους. Τα παιδιά αφού πάνε στο νηπιαγωγείο ή στους παιδικούς 

σταθμούς, κάνουν μια προκαταρτική τάξη (pre-school) μεταξύ του 6ου και του 

7ου έτους της ηλικίας τους και στα 7 πάνε στο κανονικό σχολείο. 



 

 

17 

 

Την εβδομάδα οι μαθητές  παρακολουθούν 19 ώρες, αργότερα 23 ώρες και τέλος, 

στις μεγαλύτερες τάξεις, 30 ώρες. 

Στη σκανδιναβική αυτή χώρα, στην προσχολική εκπαίδευση, λειτουργούν τα 

κέντρα ολοήμερης φροντίδας, αντί των νηπιαγωγείων, όπου τα παιδιά παραμένουν 

από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Έμφαση δίνεται στο ελεύθερο παιχνίδι 

και στη συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, ώστε να αναπτύξουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα νήπια τρώνε και κοιμούνται όλα μαζί στους 

χώρους του κέντρου. Το 96% των παιδιών έξι ετών πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο. 

Στόχος της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης 

των παιδιών, ως μέρος εκπαίδευσης και φροντίδας. Η προσχολική εκπαίδευση 

προσφέρεται από νηπιαγωγούς ή άλλης κατηγορίας εκπαιδευτικούς με επάρκεια 

προσόντων και πλήρη δραστηριοποίηση στην προσχολική ηλικία, που εργάζονται 

σε σχολεία της αυτοδιοίκησης (δημόσια) ή ιδιωτικά και αμείβονται από παρόχους. 

Το νηπιαγωγείο είναι το θεμέλιο της παιδείας και η ανάγκη φοίτησης σε αυτό είναι 

επιτακτική. Δεν αποτελεί χώρο όπου τα παιδιά τα αφήνουν οι εργαζόμενοι γονείς 

για να τα προσέχει κάποιος. Είναι ένα σχολείο αγωγής και ανάπτυξης ικανοτήτων, 

οι οποίες (ικανότητες) πρέπει να καλλιεργηθούν στο παιδί στην ηλικία 0 - 6 ετών, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Σημαντικός είναι ο 

κοινωνικοποιητικός χαρακτήρας του νηπιαγωγείου, καθώς για πρώτη φορά στη 

ζωή του, το παιδί εισέρχεται σε μια μικρή κοινωνία. Το σωστό νηπιαγωγείο 

αποτελεί μεγάλη προσφορά στη νηπιακή ηλικία από 2 - 6 ετών, ακόμα και για τα 

παιδιά των οποίων οι μητέρες τους δεν εργάζονται. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

στην αντιμετώπιση των αναγκών της ηλικίας 2 -6 ετών. Στο σπίτι μπορεί να 

υπάρχει η απαραίτητη φροντίδα και πιθανώς πολλά παιχνίδια, δεν υπάρχει όμως το 

εκπαιδευτικό υλικό που μοιάζει με παιχνίδι και συγχρόνως καλύπτει ξεχωριστά 

όλες τις ανάγκες για την εξέλιξή του παιδιού. Το πρωί και το απόγευμα υπάρχουν 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προορίζονται για παιδιά των πρώτων τάξεων. Ο 
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στόχος είναι να υποστηριχθεί το σχολείο και η κατ’ οίκον διδασκαλία, η προώθηση 

της συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης των παιδιών και η ευημερία. Με αυτόν 

τον τρόπο, προσφέρουν ευκαιρίες για στοχευμένες και ασφαλείς δραστηριότητες 

εκτός του σχολικού ωραρίου. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην 

προσχολική εκπαίδευση είναι σπορ ή σχετίζονται με πρακτικές δεξιότητες όπως η 

δημιουργία και η ενασχόληση με κατασκευές, η λεκτική ή η εικαστική έκφραση, η 

μουσική, οι καθημερινές δουλειές του σπιτιού ή οι γνώσεις σε διάφορους τομείς 

της καθημερινότητας. 

Οι στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η θετική αυτο-αντίληψη των 

παιδιών, η οποία θα ενισχύσει και την ικανότητα μάθησης, υιοθετώντας βασικές 

δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες από διάφορες περιοχές μάθησης, σύμφωνα με 

την ηλικία τους και τις ικανότητες τους. Η μάθηση μέσα από το παιχνίδι είναι 

απαραίτητη. Τα παιδιά θα μάθουν πώς να προβληματίζονται σχετικά με το τι είναι 

σωστό και τι λάθος. Θα μάθουν να ελέγχουν καλύτερα τον εαυτό τους και  πώς να 

αντιμετωπίσουν τις καθημερινές καταστάσεις.Θα κατανοήσουν την ισότητα και θα 

αποδεχθούν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Θα γνωρίσουν την γλωσσική και 

πολιτιστική τους ταυτότητα, καθώς θα εξοικειωθούν με τις διάφορες μορφές  

τέχνης. Η συνεργασία με κηδεμόνες, δασκάλους και το υπόλοιπο  προσωπικό,  

συμβάλλει στην μαθησιακή επιτυχία του κάθε παιδιού. Ο δάσκαλος πρέπει να 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των ικανοτήτων μάθησης και στη θετική 

αυτο-αντίληψη. 

Από το 1973 και μετά, το σύστημα της ιδιωτικής φροντίδας και εκπαίδευσης, έγινε 

μέρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνταν 

κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ξεκίνησαν 

ύστερα από την ανάγκη των γονέων και κυρίως των μητέρων για εργασία και για 

την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας. Με το πέρασμα των χρόνων, οι γονείς 
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μπορούν να επιλέξουν το σχολείο που θα φοιτούσαν τα παιδιά τους. Τώρα η 

ιδιωτική εκπαίδευση αντιπροσωπεύει περίπου το 2%.  

Όσο αφορά το χώρο μάθησης που συμβάλλει θετικά στην επιτυχημένη πορεία της 

φινλανδικής προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, τα σχολεία στην Φινλανδία 

διαφέρουν από τα συνηθισμένα. Έχουν πολλούς ανοικτούς χώρους, γυάλινους 

τοίχους, έξυπνο σχεδιασμό, βιβλιοθήκες και υπολογιστές. Μπαίνοντας σε ένα 

φινλανδικό σχολείο το πρώτο πράγμα που μπορεί κάποιος επισκέπτης να 

παρατηρήσει είναι ότι δεν υπάρχουν κάγκελα που περιφράζουν το σχολείο και την 

αυλή του από τον υπόλοιπο δημόσιο χώρο. Ο προαύλιος χώρος είναι ένα μεγάλο 

πάρκο χωρίς κάγκελα. Τα σχολεία δεν είναι τσιμεντένια με μικρά παράθυρα 

ενσωματωμένα με κάγκελα, αλλά αποτελούνται από μεγάλα τζάμια, ώστε να 

μπαίνει όλος ο ήλιος μέσα στις σχολικές αίθουσες και να τις φωτίζει. Μπαίνοντας 

στο σχολείο συναντά κανείς την τραπεζαρία, όπου σερβίρονται τα δωρεάν γεύματα 

των παιδιών. Η κάθε τάξη έχει διαφορετική ώρα φαγητού για να μην υπάρχει 

συνωστισμός. Τα γεύματα που προσφέρονται είναι ποικίλα και θρεπτικά. Στους 

διαδρόμους του σχολείου υπάρχουν ντουλαπάκια όπου οι μαθητές αφήνουν τα 

πράγματά τους καθώς και βιβλιοθήκες που τα παιδιά μπορούν να διαβάζουν ή να 

κάνουν μια εργασία που τους έχει ανατεθεί. Τα ντουλαπάκια υπάρχουν γιατί οι 

μαθητές δεν κάνουν το κάθε μάθημα στην ίδια τάξη, αλλά κάθε καθηγητής 

ανάλογα να την ειδικότητά του έχει την αίθουσά του πλήρως εξοπλισμένη και 

εφοδιασμένη με τα κατάλληλα εργαλεία της διδασκαλίας του. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, το φινλανδικό σχολείο πέραν των εκπαιδευτικών του, περιλαμβάνει 

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς συμβούλους, ψυχολόγους, 

γιατρούς και πολλοί άλλοι με ειδικότητες που βοηθάν στην πρόοδο των παιδιών 

και παρέχουν παράλληλη στήριξη τόσο ανάμεσα στο παιδί με τον εκπαιδευτικό και 

τον γονέα αλλά και ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά. Πέρα από τις αίθουσες 
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διδασκαλίας, ένα σχολείο περιλαμβάνει και τις αίθουσες δραστηριοτήτων. Υπάρχει 

η αίθουσα υφαντικής, ξυλοκοπτικής, μεταλλουργίας, κινηματογράφου και 

εκδηλώσεων κ.α. Σε κάθε φινλανδικό σχολείο, κυρίως στις μικρές τάξεις, 

απαραίτητο είναι να βγάζουν τα παιδιά τα παπούτσια τους και  φοράνε παντόφλες, 

για να νοιώθουν άνετα αλλά και για την αποφυγή των μικροβίων που μεταφέρουν 

από τον εξωτερικό χώρο. Αυτό δίνει μια αίσθηση ενός φιλικού χώρου και 

οικογενειακού. Κύριο μέλημα κυρίως του Νηπιαγωγείου είναι το παιχνίδι αλλά και 

η μάθηση μέσω αυτού. Τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποια κενά ή αδυναμίες, 

τοποθετούνται αυτόματα στα προγράμματα στήριξης. Μέσα στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου υπάρχουν διακοσμημένα τα έργα των παιδιών κολλημένα στους 

τοίχους για να βλέπουν καθημερινά τα παιδιά αλλά και οι γονείς τί διδάσκονται, 

αλλά και την πρόοδο που παρουσιάζουν. Σε κάποιες αίθουσες είναι τοποθετημένες 

τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σκοπός αυτού είναι τα παιδιά να 

γνωρίσουν από μικρή ηλικία την σωστή χρήση των νέων μέσων. Τα παιδιά 

ποκτούν εμπειρίες της ξένης γλώσσας μέσα από την τεχνολογία, τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τηλεόραση. 

Στο φινλανδικό σχολείο φοιτούν και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σκοπίμως, δεν 

υπάρχουν ειδικά σχολεία. Υπάρχουν βρέφη που μαθαίνουν από μικρά να 

συνυπάρχουν με μεγάλους και άτομα με αναπηρίες, όπως στην κοινωνία των 

μεγάλων, καλλιεργώντας το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης των 

μεγάλων παιδιών προς τα μικρότερα και προς τα διαφορετικά. Στη Φινλανδία 

υπάρχουν σχολεία με σύγχρονα εργαστήρια και αμφιθέατρα, με κλειστά 

γυμναστήρια, πισίνες και με ειδικές αίθουσες χαλάρωσης για να μην ξοδεύουν τα 

παιδιά τον χρόνο τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Τα παιδιά με αυτόν τον 

τρόπο θα μάθουν και θα οικοδομήσουν τη γνώση με τους δασκάλους, τους φίλους 

τους παίζοντας, συζητώντας και μελετώντας διάφορα βιβλία και όχι ένα 
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υποχρεωτικό βιβλίο σε κάθε μάθημα και   ερευνώντας ένα θέμα μέσα από την 

ομαδική εργασία. 

 Σε ένα Νηπιαγωγείο θα συναντήσει κανείς πολύχρωμους τοίχους και 

γυμναστήριο, χώρο με παιχνίδια (playroom), εκπαιδευτικό υλικό της στο ύψος των 

παιδιών. Επιπλέον, μέσα σε ένα νηπιαγωγείο υπάρχουν γωνιές ανάγνωσης, τέχνης 

και διασκέδασης, όπου τα παιδιά κατά την ώρα του διαλέιμματός τους θα περνάν 

εποικοδομητικά και ευχάριστα την ώρα τους. 

 

 

 

4. Το φινλανδικό αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής φροντίδας και 

εκπαίδευσης (Φ. Α.Π.Π.Φ.Ε.) 

 
Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. βασίζεται σε δύο βασικές ιδέες. Η πρώτη, αφορά τους βασικούς 

στόχους που θέτει το φινλανδικό κράτος. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα 

από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η δεύτερη ιδέα που βασίζεται το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. 

αφορούν την αυτονομία των δημοτικών αρχών για την παροχή και την οργάνωση 

των εκπαιδευτικών, με το διορισμό έμπειρων και σωστά καταρτισμένων 

παιδαγωγών και επιμέρους προσωπικού. 

Πριν από το 1970 η Φινλανδία είχε δύο παράλληλα εκπαιδευτικά συστήματα, τα 

οποία τοποθετούσε τα παιδιά σε διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές από μικρή 

ηλικία. Αυτή η διαίρεση συνδέονταν άμεσα με το κοινωνικοικονομικό υπόβαθρο 

των οικογενειών των παιδιών και οδήγησε στην ανισότητα των ευκαιριών μάθησης 

αλλά και την δημιουργία χάσματος μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών 

ομάδων. Το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δημοσιεύθηκε το 1970.  Η 

ολοκληρωτική μορφή και η χρήση του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. έγινε το 2003. Τώρα το 

Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. αποτελείται από δύο τεκμήρια, το National Curriculum Guidelines 
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on Early Childhood Education and Care  (2003) και το National Core Curriculum 

(2010). Θεωρείται ένα εθνικό έγγραφο που παρέχει  καθοδήγηση στον τρόπο 

διδασκαλίας. Το ένα τεκμήριο, ' National Curriculum Guidelines on Early 

Childhood Education and Care' δημοσιεύτηκε το 2003 και μετέπειτα το 2010, το ' 

National Core Curriculum'.  

Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο αποτελεί το 

κατευθυντήριο έγγραφο για όλους τους παιδαγωγούς. Ήδη από το 1970, το 

φινλανδικό κράτος στόχευε στην ιδέα της ισότητας. Χάρη σε αυτό το σκεπτικό 

ολόκληρο το έθνος είχε το δικαίωμα να λάβει μια ποιοτική βασική εκπαίδευση, 

χωρίς όρια και περιορισμούς. Για αυτόν τον λόγο, το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. έχει ως στόχο 

την οικοδόμηση της ισότητας στα σχολεία του κράτους.  

Το τρέχον Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. περιλαμβάνει μια παιδαγωγική ελευθερία από την μία, 

αλλά στο άλλο άκρο της, περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη διδακτέα ύλη. Όλα όσο 

ειπώθηκαν, μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την παιδαγωγική ελευθερία που 

ταιριάζει σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, όμως το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές και όχι τον τρόπο μετάδοσης γνώσεως. Αξιοσημείωτο, 

θεωρείται το περιεχόμενο του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε.. Δεν περιλαμβάνει μόνο την 

διδασκαλία και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διδασκαλίας, αλλά και τους 

ευρύτερους μαθησιακούς στόχους, δηλαδή τα αποτελέσματα της μάθησης. Τα 

τελευταία χρόνια το αναλυτικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση όχι μόνο την 

εθνική κουλτούρα και τις αξίες της χώρας. Διαμορφώνεται βάση των διακρίσεων 

και των επιτυχιών που έχει, όπως αυτές από το διεθνή διαγωνισμό  PISA. 

Κατά το σχεδιασμό του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε δόθηκε τεράστια σημασία στο ότι οι 

ανάγκες ενός παιδιού μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Πολλά παιδιά, 

διαφορετικά στυλ μάθησης και σημεία εκκίνησης για το καθένα, καθώς και 

διαφορετικό πολιτισμικό και οικονομικό υπόβαθρο, είναι κάποιες παραμέτρους τις 

οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην προσχολική εκπαίδευση. Τα παιδιά 
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θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες. Η 

υγιής αυτοεκτίμηση του παιδιού θα πρέπει να ενισχυθεί με τη βοήθεια των θετικών 

εμπειριών μάθησης, δίνοντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό θα πρέπει είναι άρτια εκπαιδευμένο και κατάλληλα επιμορφωμένο. 

Στόχος του κάθε εκπαιδευτικού είναι να έρχεται σε επαφή με τον γονέα, 

μαθαίνοντας για την προσωπικότητα του παιδιού, τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειές 

του, το πολιτισμικό – οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, το ιατρικό ιστορικό του  

και καθετί αφορά το παιδί και έχει να κάνει με την καθημερινή του ζωή. Εάν 

κάποιο από τα παιδιά πέραν από τις καθημερινές δραστηριότητες που 

προσφέρονται στο χώρο του σχολείου συμμετέχει και σε περαιτέρω 

δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρη γνώση και να 

έρχονται σε επικοινωνία με το αρμόδιο προσωπικό ώστε να έχουν μια πλήρη 

εικόνα, τόσο μέσα στον χώρο του σχολείου όσο και εκτός αυτού.Επιπλέον, αυτή η 

επαφή που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς βοηθάει στην εξέλιξη της 

μαθησιακής πορείας του. Ο γονέας ενημερώνεται διαρκώς για την πρόοδο, τις 

τυχόν ελλείψεις του παιδιού και επιπλέον, συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά σε 

δραστηριότητες. Η παιδαγωγική εμπειρία και η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών όλων των κλάδων παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των 

αναγκών υποστήριξης- εκπαίδευσης και φροντίδας του παιδιού, καθώς και στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πιο έγκυρης και ορθής παιδαγωγικής 

υποστήριξης. Όλα τα παραπάνω, θέτονται σε εφαρμογή μόνο όταν οι κηδεμόνες- 

γονείς των παιδιών έρθουν σε απόλυτη συμφωνία και συνεργασία με το 

πρόγραμμα. Με την έναρξη κάθε σχολικού έτους ο δάσκαλος σε συνεργασία με 

τους γονείς, δημιουργεί ένα σχέδιο δράσης του παιδιού βασιζόμενο στις ανάγκες 

και τις ιδιαιτερότητές του. Οι ικανότητες και οι ανάγκες όλων των παιδιών πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη στο  Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. 
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5. Παρουσίαση του National Core Curriculum (2010) 

 

Η διερεύνηση των τεκμηρίων του Φινλαδικού κράτους, στην παρούσα εργασία 

γίνεται με βάση το National Core Curriculum (2010) και το National Curriculum 

Guidelines On Early Childhood Education And Care In Finland (2003). Αυτά τα 

δύο έγγραφα αποτελούν το ένα συνέχεια του άλλου και χαρακτηρίζονται ως δύο 

τεκμήρια συγκριτικής ανάλυσης που δομούν την Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. 

Η προσχολική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην προετοιμασία για το σχολείο. Το 

εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα παρασκευάστηκε σε εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ 

όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών 

και των κέντρων ημερήσιας φροντίδας. Οι γενικές αρχές στο βασικό πρόγραμμα 

τονίζει την ατομικότητα του παιδιού και τη σημασία της ενεργούς μάθησης και  

συμμετοχής του παιδιού, ως μέλος μιας ομάδας. Η προσχολική εκπαίδευση 

βασίζεται στη γνώση, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του αποκτά το παιδί. Το 

ενδιαφέρον του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε κεντρίζεται στο παιχνίδι. .  

Το National Core Curriculum(2010) περιλαμβάνει στο μεγαλύτερο μέρος του 

Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε τον όρο ‘παιδί’. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι το παιδί 

βρίσκεται στην κορυφή του. Το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης 

ενέκρινε το National Core Curriculum για την Προσχολική Εκπαίδευση τον 

Δεκέμβρη το 2010. 

Η επόμενη αναθεώρηση τον Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου θα γίνει τον Αύγουστο του 2016. 

Δομή του National Core Curriculum 

Το National Core Curriculum περιλαμβάνει: 

a) Πληροφορίες σχετικά με την Προσχολική εκπαίδευσηκαι το περιβάλλον 

μάθησης. 
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b) Τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στις 

γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Φυσικής, των Τεχνών και της Θρησκείας. 

c) Την υποστήριξη που λαμβάνουν τα παιδιά κατά την προσχολική 

εκπαίδευση. 

d) Την γλωσσική ποικιλότητα που υπάρχει σε κάθε Φινλανδικό σχολείο και η 

διδασκαλία των γλωσσών. 
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6. Παρουσίαση του National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education 

and Care in Finland (2003)  

 

Πέρα από το National Core Curriculum το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. περιλαμβάνει και ένα 

δεύτερο τεκμήριο το National Curriculum Guidelines  On Early Childhood 

Education And Care In Finland . 

Η προσχολική εκπαίδευση είναι οργανωμένη σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας και 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση βασίζεται σε ένα τοπικό πρόγραμμα σπουδών που 

καταρτίζεται στο πλαίσιο του National Curriculum Guidelines On Early Childhood 

Education And Care In Finland  (2003).  

Σε εθνικό επίπεδο η Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού, από 1 Ιανουαρίου του 2013.   

Η προσχολική εκπαίδευση ως μέρος της Προσχολικής Φροντίδας και Εκπαίδευσης 

είναι η συστηματική εκπαίδευση και η διδασκαλία που παρέχεται κατά την έναρξη 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική, 

αλλά θα είναι υποχρεωτική από τον Αύγουστο του 2015. 

 

Η δομή του National Curriculum Guidelines On Early Childhood Education And 

Care (2003) περιλαμβάνει: 

1. το σκοπό του National Curriculum Guidelines On Early Childhood 

Education And Care . 

2. την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα, τί είναι και ποίοι οι σκοποί της 

3. την εφαρμογή της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας, τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών, το περιβάλλον μάθησης, το παιχνίδι, τη γλώσσα. 

4. τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων στις γνωστικές 

περιοχές των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Ιστορίας, της Δημιουργίας 

και Έκφρασης (αισθητική), της Θρησκείας και του Πολιτισμού. 
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5. Την υποστήρικη και την συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα. 

6. Την ειδική αγωγή. 

7. Την γλωσσική ποικιλότητα που υπάρχει σε κάθε Φινλανδικό σχολείο και η 

διδασκαλία των γλωσσών αυτών. 

8. Ο σχεδιασμός του προγράμματος Εκπαίδευσης και Φροντίδας. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

1. Σκοπός- Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η 

διερεύνηση του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε, ως προς το ρόλο του «παιδιού», του 

«εκπαιδευτικού» και του «γονέα». Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

μελετήθηκαν τα δύο τεκμήρια, το ‘National Core Curriculum’ (2010) και το 

‘National Curriculum Guidelines On Early Childhood Education And Care’ (2003) 

και διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του παιδιού στο φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

 Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του γονέα στο φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

 Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο φινλανδικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου ακολουθήσαμε την εξής 

διαδικασία. Μετά από πολλαπλές αναγνώσεις των δύο τεκμηρίων, μετρήσαμε 

πρώτα τον αριθμό των λέξεων του κάθε τεκμηρίου. Στην συνέχεια μετρήσαμε τον 

αριθμό εμφάνισης της κάθε μιας από τις τρεις θεωρητικές έννοιες («child- pupil», 

«parent- guardian», «teacher- educator») στο καθένα από τα δύο τεκμήρια. Στην 

συνέχεια, προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε, με βάση το θεωρητικό μας πλαίσιο, 

την κάθε έννοια στο κειμενικό της συγκείμενο (πρόταση, παράγραφος, ενότητα), 

προκειμένου να διερευνήσουμε την  αντίληψη που επικρατεί για την συγκεκριμένη 

κάθε φορά έννοια στο καθένα από τα δύο τεκμήρια ανάλυσης (Κυριαζή, 2000). 
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Στην ανάλυση περιεχομένου αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του προσδιορισμού 

των βασικών ερωτημάτων, που θα τεθούν, και των δεδομένων στα οποία θα 

στηριχθεί η έρευνα, προσδιορίζεται και η βασική μονάδα καταγραφής. Αυτό 

σημαίνει, ότι ο προσδιορισμός του τμήματος του κειμένου που θα αποτελέσει τη 

βάση για την κατηγοριοποίηση. Η μονάδα καταγραφής μπορεί να είναι μία λέξη, 

μία πρόταση, μία παράγραφος, το θέμα, το πρόσωπο ή και όλο το κείμενο 

(Κυριαζή, 2005:289). Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία της κατηγοριοποίησης, η 

οποία είναι η διαδικασία της δημιουργίας ερωτήσεων από τον ερευνητή και η 

προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων από τα διαθέσιμα επικοινωνιακής μορφής 

στοιχεία. 

Η ανάλυση περιεχομένου  μετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης σε 

μορφή ποσοτικών δεδομένων και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε 

επικοινωνιακό λόγο ή μήνυμα, σε οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται 

(Κυριαζή, 2005:283). Σε αντίθεση, με την απλή ανάλυση, η ανάλυση περιεχομένου 

επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση του κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι : α) 

εξετάζεται ολόκληρο το κείμενο και όχι ένα μέρος επιλεκτικά, β) οι κατηγορίες 

που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με σαφήνεια, 

ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από άλλους 

ερευνητές και γ) χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίζονται στο κείμενο 

προσοτικοποιούνται, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η σημασία που φέρουν στο 

ίδιο το κείμενο αλλά και σε σύγκριση με άλλα (Κυριαζή, 2005:284).  Δεν αποτελεί 

μία αυτόνομη και ολοκληρωμένη μέθοδο ανάλυσης, καθώς περιορίζεται στη 

μέτρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για το αντικείμενο της έρευνας 

(Κυριαζή, 2005:284-5). Επίσης, δεν οδηγεί στον έλεγχο των θεωρητικών 

υποθέσεων, κάτι που αναλαμβάνει η στατιστική ανάλυση. Αλλά μόνο στην 

ανάδειξη και τη διαμόρφωση των κατηγοριών, που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο 

της έρευνας (Κυριαζή, 2005:287).  
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2.  Ανάλυση του National Core Curriculum (2010) και του  

National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care (2003) 

 

2.1. Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του παιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης; 

‘ National Core Curriculum’ 

 

Στις  18,583 λέξεις που περιλαμβάνει το εθνικό φινλανδικό curriculum 

(national core curriculum)  ο όρος «child - pupil» εμφανίζεται 651 φορές. Πιο 

συγκεκριμένα ο όρος «child» εμφανίζεται  536 φορές και ο όρος «pupil» 115 

φορές. 

Από το κειμενικό συγκείμενο του όρου «child - pupil», οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι το παιδί κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο στο φινλανδικό αναλυτικό 

πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από το παιδί και 

χτίζεται πάνω στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητές του. Στόχος της 

προσχολικής αγωγής είναι η προστασία της ομαλής ανάπτυξης του παιδιού, καθώς 

και η ηθική, η συναισθηματική ωρίμανση και η προετοιμασία της ένταξης του 

στην κοινωνία. Στοχεύει επίσης στο να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, 

να εμπλουτίσει τις εμπειρίες και τη συμμετοχή του και να του προσφέρει κίνητρα 

μάθησης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε έχει δεσμευτεί μέσω των 

προγραμμάτων του, να παρέχει κοινή εκπαίδευση, με ίσες ευκαιρίες μάθησης, 

ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη των παιδιών σε ηθικά και υπεύθυνα μέλη της 

κοινωνίας (σελ. 5). Οι στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης καθορίζονται από τις 

εκάστοτε δυνατότητες ανάπτυξης του κάθε παιδιού (σελ 6).  

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες είναι αυτοί που θα συνεργαστούν με το σχολείο, 

για να σχεδιαστεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον μάθησης. Η κάθε μέρα του 

παιδιού θα πρέπει να σχεδιαστεί, με κύριο στόχο να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι 
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στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης και άλλες μορφές της προσχολικής 

εκπαίδευσης και φροντίδας (σελ 7). Αναφέρεται, ότι η μέθοδος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιείται στο φινλανδικό curriculum είναι μαθητοκεντρική (child-centred). 

Τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον 

εξερευνούν με τις αισθήσεις, ενισχύουν τη περιέργεια, το ενδιαφέρον τους, καθώς 

προωθείται η ενεργός συμμετοχή και η αυτο-κατεύθυνση (self-direction) του 

παιδιού (σελ 8). Οι εκπαιδευτικοί σε απόλυτη συμφωνία με τους γονείς θα 

σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν και θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητες, οι οποίες 

οδηγούν στην ανάπτυξη των συναισθημάτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων με 

σκοπό να επεκτείνουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ολόκληρης της ομάδας. Οι 

εκπαιδευτικοί θα οδηγήσουν τα παιδιά προς τη μάθηση, τον πειραματισμό, την 

εξερεύνηση, την ενεργό συμμετοχή, την απόκτηση πληροφοριών και την επίλυση 

προβλημάτων μέσω παιχνιδιάρικων δραστηριοτήτων (σελ 9). Μέσα από μία 

ποικιλία δραστηριοτήτων τα παιδιά θα μάθουν να μιλάνε και να συζητάνε τα 

συναισθήματά τους, τις απόψεις και τις σκέψεις τους, να διαβάζουν και να λένε 

παραμύθια, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να περιμένουν τη σειρά τους. Η 

μάθηση στηρίζεται πάντα σε μία μορφή αναδυόμενης γνώσης, κατά την οποία οι 

μαθητές λαμβάνουν απαντήσεις μέσα από τα ερωτήματά τους και οι γνώσεις 

αναδύονται μέσα από την καθημερινότητά τους (σελ 10). Πάντα θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψην οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών ερχόμενοι στο 

σχολείο. Για αυτόν τον λόγο, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αποτελείται από 

ποικίλα κείμενα, ώστε να εμπνεύει και να αυξάνει το ενδιαφέρον των παιδιών (σελ 

11).  

Το national core curriculum (2010) αναφέρει λεπτομερειακά τις γνωστικές 

περιοχές που ‘διδάσκονται’ στο νηπιαγωγείο. Αυτές είναι η γλώσσα, τα 

μαθηματικά, η θρησκεία, το περιβάλλον, η υγεία, η κινητική αγωγή και τέλος, οι 

τέχνες. Ειδικότερα μέσω της γλώσσας τα παιδιά θα μάθουν να εκφράζονται και να 
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οικοδομούν τις δικές τους απόψεις. Όσο αφορά την γνωστική περιοχή των 

μαθηματικών, ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουν τα μαθηματικά είναι μέσω 

του παιχνιδιού, των ιστοριών, των τραγουδιών, των κινήσεων και των 

συζητήσεων. Μέσω των μαθηματικών μαθαίνουν να αναλύουν τα αντικείμενα 

αριθμητικά, να συγκρίνουν, να αντιστοιχίζουν, να αναγνωρίζουν τα σχήματα, τις 

ποσότητες και άλλες ιδιότητες. Όσο αφορά το θρησκευτικό περιεχόμενο των 

μαθημάτων, υπάρχει ελευθερία επιλογής θρησκείας και ο κάθε γονέας αποφασίζει 

για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει το παιδί του (σελ 11). Σχετικά με την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, μεγάλη έμφαση δίνεται στην αγάπη και την εκτίμηση 

που πρέπει να δείχνουν οι μαθητές στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα παιδιά θα 

μάθουν σχετικά με τη βιοποικιλότητα και την ομορφιά του περιβάλλοντος καθώς 

και το πως θα το φροντίζουν (σελ 12). Σχετικά με την υγεία και την σωματική 

άσκηση, το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε αναφέρει ότι τα παιδιά θα πρέπει να καθοδηγούνται 

ώστε να γνωρίζουν για την υγεία τους και να μαθαίνουν τρόπους σωστής 

καθημερινής προσωπικής υγιεινής. Η φυσική κατάσταση, ο έλεγχος της κίνησης 

και των βασικών κινητικών δεξιοτήτων θα εξασκηθούν μέσα από την άσκηση και 

το παιχνίδι. Επιπρόσθετα, στην προσχολική εκπαίδευση, η μουσική και οι άλλες 

καλλιτεχνικές εμπειρίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της συναισθηματικής, 

πρακτικής και νοητικής ανάπτυξης του παιδιού (σελ 14).  

Στο κεφάλαιο 4 του ‘national core curriculum’ (2010), περιγράφεται η 

στήριξη που δέχεται ένα παιδί κατά την ένταξη του στην προσχολική εκπαίδευση. 

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν 

διαφορετικά στυλ μάθησης και σημεία εκκίνησης. Επιπλέον, κάθε εκπαιδευτικός 

λαμβάνει υπόψην του το πολιτισμικό υπόβαθρο του κάθε παιδιού. Επίσης, αν 

κάποιο παιδί χρήζει ειδικής υποστήριξης, αυτό γίνεται αντιληπτό μέσω εξετάσεων 

(σελ 17). Το προσωπικό πλάνο του κάθε παιδιού σχεδιάζεται σε συνεργασία 

πάντοτε μεταξύ των εκπαιδευτικών και σε αλληλεπίδραση με το παιδί και τον 
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κηδεμόνα (σελ 18). Το πλάνο έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί με βάση τους 

δικούς του ρυθμούς και τις δικές του  ιδιαιτερότητες να αναπτυχθεί και να μάθει. 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόνοιας που παρέχονται τους μαθητές έχουν σκοπό να 

διαδραματίσουν έναν πιο σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ευημερίας και της  

υγείας του παιδιού. Η ποσότητα και η ποιότητα της στήριξης θα πρέπει να 

οργανωθεί σύμφωνα με το αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε παιδιού και τις ατομικές 

του ανάγκες. Η ανάπτυξη και η μάθηση του, θα πρέπει να παρακολουθείται και να 

αξιολογείται τακτικά. Σε περίπτωση που αλλάξει η κατάστασή του, το σχέδιο 

προσχολικής μάθησης θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες 

του. Το προσωπικό πλάνο του κάθε μαθητή περιλαμβάνει αρχικά τη κατάσταση 

της ανάπτυξης και της μάθησης του παιδιού, στην συνέχεια τη στήριξη που θα 

λάβει το παιδί και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, το μαθησιακό 

περιβάλλον, τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη μάθηση (σελ. 19).  Ειδική στήριξη παρέχεται 

για αυτά τα παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάπτυξης και 

μαθησιακών δυσκολιών. Οι μαθησιακές ικανότητες ενός παιδιού μπορεί να έχουν 

μειωθεί λόγω αναπηρίας, ασθένειας, μιας λειτουργικής βλάβης, ή και ακόμα λόγω 

κάποιων παραγόντων  που σχετίζονται με το περιβάλλον ανάπτυξής του (σελ. 20). 

Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε περιγράφει τη χρήση ενός σχεδίου μάθησης. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα καθορίζει την προετοιμασία και την παρακολούθηση του σχεδίου 

προσχολικής μάθησης του παιδιού, τη συνεργασία, τις ευθύνες καθώς και τις 

διαδικασίες για τη συνεργασία με το παιδί και τους γονείς ή τους κηδεμόνες (σελ 

25). Ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία που απαιτούνται για την οργάνωση της προσχολικής 

εκπαίδευσης για τα παιδιά που λαμβάνουν ειδικά μέτρα στήριξης. Αρχικά να 

περιλαμβάνει τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες 

του σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη μάθηση, τους στόχους που σχετίζονται με 
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τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού και την εργασία, τις κοινωνικο-

συναισθηματικές και τις κινητικές δεξιότητές του, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της προόδου του (σελ. 27). Η υποχρεωτική εκπαίδευση για τα παιδιά 

με σοβαρές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης και 

ακοής καθώς και τα άτομα με άλλες σοβαρές σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες 

ή αναπτυξιακές καθυστερήσεις, επεκτείνεται από τα εννιά υποχρεωτικά χρόνια 

εκπαίδευσης στα έντεκα (σελ 29). Οι γονείς ή οι κηδεμόνες αποφασίζουν αν το 

παιδί τους θα συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση πριν από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Η διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης και η έναρξη της βασικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση την πρόοδο του παιδιού και τις 

ανάγκες στήριξης (σελ. 30) 

Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες της  εκπαίδευσης δωρεάν. Κάποια παιδιά με προβλήματα ακοής, όρασης 

και γλωσσικών δυσλειτουργιών μπορεί να χρειάζονται ειδικά μέσα, ώστε οι 

καθημερινές ευκαιρίες για γλωσσική αλληλεπίδραση και υποστήριξη στην 

προσχολική εκπαίδευση να βοηθήσουν ώστε το παιδί να αναπτυχθεί ομαλά. 

Στόχος του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε είναι να εξοικειωθούν όλοι οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί με τον τρόπο επικοινωνίας του παιδιού με ειδικές ανάγκες (σελ 33). 

Έργο του δασκάλου είναι να σχεδιάζει, να διδάσκει και να αξιολογεί την ανάπτυξη 

και τη μάθηση τόσο των μεμονωμένων παιδιών, όσο και της ομάδας ως σύνολο 

(σελ 34). Το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται για το 

παιδί, περιγράφει τις υπηρεσίες στήριξης που πρέπει να παρέχονται στο παιδί, το 

έργο του ειδικού, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής του. Μειώνεται η 

άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη και τη μάθηση, τις μαθησιακές δυσκολίες 

και άλλα τα προβλήματα, τα οποία γίνονται αντιληπτά ήδη από νεανική ηλικία. 

Προληπτική μέριμνα των παιδιών και ετήσιους ελέγχους για την υγεία, καθώς και 

συμβουλές για την υγεία ενισχύουν την πρόληψη των προβλημάτων, τον έγκαιρο 
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εντοπισμό και την παροχή υποστήριξης τους. Ο σκοπός της πρόνοιας για τους 

μαθητές είναι να παρακολουθεί και να υποστηρίζει την ολιστική ευημερία του 

κάθε παιδιού και, όταν είναι αναγκαίο, να υποστηρίζει το παιδί και να παρεμβαίνει 

σε αλλαγές, ώστε να υπάρχει ευημερία και συνεργασία με τους κηδεμόνες του 

(σελ 36). 

 Έμφαση δίνεται στο μεσημεριανό γεύμα που πραγματοποιείται στον χώρο 

του σχολείου. Το γεύμα που δίνεται στα παιδιά είναι δωρεάν και έχει ως στόχο την  

διατροφική εκπαίδευση και τη μάθηση των ηθών, καθώς και τον κοινωνικό ρόλο 

που έχει το μεσημεριανό γεύμα - το τραπέζι μαζί με τα μέλη της οικογένειας. Το 

προσωπικό θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση για τις διατροφικές 

ανάγκες του κάθε μαθητή αλλά και για προβλήματα υγείας που μπορεί να έχουν 

διαγνωστεί (σελ 37-8). Τα παιδιά, οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες και το προσωπικό 

πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τις διάφορες εκδηλώσεις και την πρόληψη 

του εκφοβισμού, της βίας και της παρενόχλησης, καθώς και τις διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων στην προσχολική εκπαίδευση, ώστε να 

υπάρχει ένα περιβάλλον ασφάλειας και χαράς. (σελ 39). Το προσωπικό που 

υπάρχει στο σχολείο περιλαμβάνει το διευθυντή, το δάσκαλο, μια νοσοκόμα  της 

δημόσιας υγείας, το δάσκαλο ειδικής αγωγής, ένα βοηθό που εργάζεται με το 

μαθητή, ένα ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν σχολικό σύμβουλο και, 

όπου είναι αναγκαίο, ένα γιατρό (σελ 40). 

Στην προσχολική εκπαίδευση συναντούνται παιδιά με διαφορετική γλώσσα.  

Ο στόχος της προσχολικής εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά στην 

πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα και να τους διδάξει να σέβονται τις 

γλώσσες και τον πολιτισμό της κάθε χώρας. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις 

‘γλώσσες’ που χρησιμοποιούν οι συμμαθητές τους (Sami, Roma, γλώσσα 

μεταναστών, νοηματική γλώσσα), αγκαλιάζουν την κάθε διαφορετική από την δική 
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τους γλώσσα και μαθαίνουν να ζουν σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον μαθαίνοντας 

κάποια άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική τους (σελ 51).  

Αξιολόγηση πραγματοποιείται σε συνεχή βάση μέσα από την  

αλληλεπίδραση του δασκάλου και του παιδιού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 

καθώς και μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία. Επίκεντρο της αξιολόγησης είναι η 

ανάπτυξη και η μάθηση και όχι απλώς η επίτευξη των στόχων που θέτονται στο 

παιδί (σελ 52).  

Το ‘national core curriculum’ (2010) είναι ένα εθνικό πλαίσιο για τη χάραξη 

του προγράμματος σπουδών διευκρινίζοντας τους στόχους και το περιεχόμενο της 

μάθησης στη προσχολική εκπαίδευση. Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. έρχεται σε συνεργασία με 

τις αρχές που ασχολούνται με την εφαρμογή της τοπικής υγειονομικής περίθαλψης 

και των κοινωνικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει την περιγραφή του μαθησιακού 

περιβάλλοντος της προσχολικής εκπαίδευσης, τους μαθησιακούς στόχους που 

πρέπει να τηρούνται στην προσχολική εκπαίδευση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της ανάπτυξης και της μάθησης ενός παιδιού και τέλος, τη συνεχή 

αξιολόγηση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων (σελ 54).  
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National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in 

Finland (2003) : 

 

Στις 10,865 λέξεις που περιλαμβάνει το ‘National Curriculum Guidelines On Early 

Childhood Education and Care in Finland’ του Φινλανδικού κράτους, ο όρος 

«child» εμφανίζεται 396 φορές. 

Από το κειμενικό συγκείμενο του όρου «child», οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 

οι κυρίαρχοι στόχοι της Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη και μάθηση 

του παιδιού (σελ 9).  Χτίζεται η ολιστική εικόνα του παιδιού, η οποία σχεδιάζεται 

βάση των παιδαγωγικών γνώσεων και των μεθόδων, οι οποίοι περιέχουν ένα 

συστηματικό τρόπο μάθησης (σελ 12). Η Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε ενσαρκώνει στοιχεία 

θετικά για το παιδί όπως την μάθηση, το υγιές περιβάλλον μάθησης και τις θετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις (σελ 13).  Μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων, προάγεται 

η προσωπική ευημερία και η σταδιακή αυτονομία των μαθητών, δημιουργώντας 

παιδιά με ξεχωριστές προσωπικότητες (σελ 14).  Το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται 

σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες, την προσωπικότητα και την οικογενειακή 

του κατάσταση. Η φροντίδα, η εκπαίδευση και η διδασκαλία, προάγουν την 

αυτοεικόνα, την έκφραση και τη σκέψη του παιδιού (σελ 15). Σχεδιάζονται 

δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες του. Όταν το περιβάλλον μάθησης είναι 

πλούσιο και ευέλικτο, ευνοείται η μάθηση, καθώς προάγεται το ενδιαφέρον και η 

περιέργια του παιδιού. Το σωστό, υγιές και ασφαλές περιβάλλον μάθησης έχει ως 

αντίκτυπο την σωστή παιδική υγεία και το σωστό ξεκίνημα του παιδιού. Οι χώροι 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

συνομηλίκων (σελ 17). Η γλώσσα έχει κυρίαρχο ρόλο στην προσχολική 

εκπαίδευση. Υποστηρίζεται η ανάπτυξη των γνωστικών διαδικασιών των παιδιών. 

Τα παιδιά εκφράζονται με εκφράσεις του προσώπου, με χειρονομίες και με 

κινήσεις. Μαθαίνουν μέσα από ερωτήσεις στην καθημερινή τους ζωή.  Παίζουν με 
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τις λέξεις, διαβάζουν παραμύθια και ακούν ιστορίες, τα οποία αναπτύσσουν το 

λεξιλόγιό τους (σελ 18). Το θέατρο και το παιχνίδι είναι κάποιοι από τους 

βασικότερους τρόπους δραστηριοποίησης των παιδιών, που βοηθάν την 

αλληλεπίδραση των παιδιών και την ανάπτυξη της φαντασίας τους. Τα παιδιά 

τροφοδοτούν το παιχνίδι τους από γεγονότα της καθημερινότητας, από αυτά που 

βλέπουν και ακούν (σελ 20). Ένα καλό περιβάλλον Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε ενισχύει την 

έμφυτη επιθυμία των παιδιών για κίνηση, μάθηση και ανάπτυξη προσόντων (σελ 

23). Τα παιδιά κερδίζουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, όπως η μουσική, η ζωγραφική και την λογοτεχνία. Οι τέχνες 

βοηθούν στην ανάπτυξη της μάθησης (σελ 23). Επιπλέον, αναπτύσσεται το 

αίσθημα της χαράς και της ικανοποίησης μέσα από την εξερεύνηση. Οι 

εκπαιδευτικοί δημιουργούν μία ατμόσφαιρα ενθάρρυνσης για εξερεύνηση, καθώς 

τα παιδιά μέσω της εξερεύνησης επεκτείνουν και σχεδιάζουν  τον κόσμο γύρω 

τους, καλλιεργώντας τη φαντασία τους (σελ 24). Μέσα στην προσχολική  

εκπαίδευση και φροντίδα, διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών 

που βασίζονται στις συγκρίσεις και τους υπολογισμούς μέσα από καθημερινές 

καταστάσεις. Των φυσικών επιστημών, όπου τα παιδιά εξετάζουν φαινόμενα του 

φυσικού κόσμου μέσα από την παρατήρηση και την μελέτη των πειραμάτων. Τα 

παιδιά διδάσκονται ιστορία όπου λαμβάνουν γνώσεις από γεγονότα του 

παρελθόντος και έρχονται τα ίδια σε επαφή με το παρελθόν. Μεγάλο ενδιαφέρον 

δίνεται στο αισθητικό και το θρησκευτικό περιεχόμενο που προσφέρει το 

Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. Τα παιδιά μαθαίνουν για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα καθώς 

και για τις αξίες και τις στάσεις που βοηθούν την σωστή και ομαλή ανάπτυξη των 

παιδιών (σελ 26).  

Τα παιδιά αναπτύσσσουν την προσωπικότητά τους, όταν οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και ενεργούν από κοινού για την δημιουργία του 

ατομικού σχεδίου του κάθε παιδιού. Το σχέδιο έχει ως στόχο να λάβει υπόψην την 
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ατομικότητα του παιδιού και να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που 

ενδεχομένως μπορεί αν έχει (σελ 30).  Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δέχονται 

υποστήριξη τόσο από τους γονείς όσο και από το ειδικευμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό (σελ 31). Για αυτόν τον λόγο, έχει δημιουργηθεί το εξατομικευμένο 

σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική εικόνα του κάθε παιδιού. Το σχέδιο 

περιγράφει πως θα δομηθούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με σκοπό οι 

δραστηριότητες και όλο το πρόγραμμα σπουδών να είναι προσαρμοσμένο βάση 

των αναγκών του  (σελ 32).  

Σε ένα φινλανδικό σχολείο πέρα των Φινλανδών μαθητών φοιτούν μαθητές που 

μιλούν την γλώσσα Sami και τη γλώσσα Roma, ή είναι παιδιά μεταναστών. 

Επομένως, το φινλανδικό κράτος έχοντας μεριμνήσει για την πολυπολιτισμική του 

ταυτότητα, σχεδίασε το αναλυτικό της πρόγραμμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

της. Επιπρόσθετα, σε ένα σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης συναντάται και η 

νοηματική γλώσσα. Με την βοήθεια ειδικού προσωπικού, στόχος του 

Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε είναι η εξοικείωση του παιδιού με τη χρήση της γλώσσας σε 

διαφορετικές περιστάσεις. Στο φινλανδικό curriculum πραγματοποιούνται και 

σχεδιάζονται δραστηριότητες για παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο (σελ 35).  

Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε βασίζεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Reggio Emilia, της 

Montessori και άλλων διασήμων ( σελ 35).  
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2.2. Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του γονέα στο αναλυτικό πρόγραμμα της 

προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης; 

 

National Core Curriculum (2010) :  

Στις 18,583 λέξεις που περιλαμβάνουν τα εισαγωγικά κομμάτια του ‘National Core 

Curriculum’, ο όρος « parent ή guardian» εμφανίζεται 78 φορές. Όσες φορές 

χρησιμοποιείται η λέξη « parent» άλλες τόσες χρησιμοποιείται και η λέξη « 

guardian», καθώς την ευθύνη ενός μαθητή μπορεί αν την έχει τόσο ο γονέας όσο 

και ο κηδεμόνας του.  

Από το κειμενικό συγκείμενο του όρου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο 

ρόλος των γονέων- κηδεμόνων είναι πολύ σημαντικός στην προσχολική 

εκπαίδευση. Οι γονείς- κηδεμόνες σε απόλυτη συνεργασία και επικοινωνία με το 

σχολείο, διαμορφώνουν και σχεδιάζουν το ημερίσιο πρόγραμμα δράσης και 

μάθησης του κάθε παιδιού ξεχωριστά (σελ 9). Οι γονείς- κηδεμόνες παρέχουν 

πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς και το ειδικευμένο προσωπικό του σχολείου 

σχετικά με τις καθημερινές ανάγκες του παιδιού τους, για κάποια προβλήματα που 

μπορεί να έχει, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά, για τη θρησκεία που ασπάζεται, 

την γλώσσα που μιλά και για τις δραστηριότητες που μπορεί να συμμετέχει (σελ 

12). Καθημερινά οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς- κηδεμόνες, για την 

κατάσταση του παιδιού τους και για την φροντίδα που λαμβάνει με κύριο στόχο 

την σωστή ανάπτυξή (σελ 19). Το ‘ National Core Curriculum’ καθορίζει τους 

στόχους, τη συνεργασία, τις ευθύνες και τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ 

των διαφόρων φορέων και τη συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς- κηδεμόνες 

τους (σελ 23). Όταν εισέρχεται ένα παιδί στην προσχολική εκπαίδευση, 

σχεδιάζεται το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα 

γραπτό παιδαγωγικό έγγραφο με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για 

την προσχολική εκπαίδευση. Το σχέδιο καταρτίστηκε από τους εκπαιδευτικούς του 
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παιδιού, οι οποίοι εργάζονται σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο παιδί, τους 

γονείς - κηδεμόνες του ( σελ 27). Η διδασκαλία και η εκπαίδευση πρέπει να 

παρέχεται σε συνεργασία με τους κηδεμόνες, έτσι ώστε κάθε μαθητής να λαμβάνει 

τις οδηγίες, την καθοδήγηση και την  υποστήριξη, σύμφωνα με τις δικές του 

ανάγκες και το επίπεδο της ανάπτυξης του. Ο γονέας- κηδεμόνας έχουν την 

πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού του. Οι ίδιοι αποφασίζουν αν το 

παιδί τους θα λάβει προσχολική εκπαίδευση πριν από την υποχρεωτική (σελ 30).. 

Με την αναλυτική γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα, εμπιστευτικές 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για  την παροχή της εκπαίδευσης μπορούν να 

δωθούν σε αρμόδια πρόσωπα, όπως το ιατρικό προσωπικό (σελ 42). Επίσης σε 

εκπαιδευτικές πρακτικές όπως η διδασκαλία ξένων γλωσσών και η εισαγωγή στην 

πολυγλωσσία, οι γονείς ενημερώνονται από το αρμόδιο εκπαιδευτικό για τις 

πρακτικές αυτές, ώστε να επηρεάσουν θετικά την επίτευξή τους (σελ 53).  

 

National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in 

Finland (2003):  

Στις 10,865 λέξεις που περιλαμβάνει το ‘National Curriculum Guidelines On Early 

Childhood Education and Care in Finland’ του Φινλανδικού κράτους, ο όρος 

«parent» εμφανίζεται 59 φορές. 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας η συνεργασία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών έχει σταθερά και συμπαγή υπόβαθρα. Υποστηρίζεται πως 

σημαντικό στοιχείο για την ευημερία του παιδιού αποτελεί η σχέση γονέων και 

εκπαιδευτικών (σελ 3). Καθώς η προσχολική εκπαίδευση επιχειρεί να 

προσαρμοστεί στο υπόβαθρο και το περιβάλλον του κάθε παιδιού που εισάγεται 

σ’αυτήν, ζητά τη βοήθεια και τη συμμετοχή του γονέα - κηδεμόνα. Προσπαθεί να 

παρέχει συγκεκριμένα, τα κατάλληλα εφόδια που ο γονέας χρειάζεται για να 

χρηστεί ως δεύτερος παιδαγωγός έξω από τα όρια του σχολείου ενισχύοντας έτσι 
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την εκπαιδευτική διαδικασία.  Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργαστούν με 

τους γονείς (σελ 12). Βασικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας, σύμφωνα με το 

εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αμοιβαίος σεβασμός των δύο αυτών φορέων (σελ 

16). Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. επιχειρεί να οικοδομήσει ένα εποικοδομητικό περιβάλλον 

μάθησης, το οποίο θα βασίζεται στην εμπειρία των εκπαιδευτικών και στην 

συμμετοχή των γονέων ώστε να δώσει περισσότερα κίνητρα στα παιδιά (σελ 20). 

 Όσον αφορά τη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, αρχικά το 

εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωρίζει και επισημαίνει τον κυρίαρχο ρόλο και τα 

δικαιώματα που έχει ένας γονέας για την εκπαίδευση του παιδιού του (σελ 28). Ο 

γονέας μπορεί να ενημερώνεται, να συζητά, να αξιολογεί και να οριοθετεί την 

εκπαίδευση που λαμβάνει το παιδί του. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα 

πρέπει να ασκούν μία συνεχή θετική και παραγωγική επιρροή καθώς και να είναι 

ενήμεροι για το κάθε βήμα που πραγματοποιείται (σελ 29). Οι δύο φορείς επίσης 

θα πρέπει εκτός από την παραπάνω διαδικασία να συμμετέχουν από κοινού και 

στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της συνεργασίας (σελ 29). Σε κάποιες 

ειδικές κατηγορίες παιδιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, 

τόσο για τα ίδια τα παιδιά, όσο και για το ρόλο των γονέων. Για τα δίγλωσσα 

παιδιά (σελ 33), τα παιδιά διαφορετικών πολιτισμών, ευπαθών ομάδων (σελ 34) ή 

παιδιά μεταναστών (σελ 35) , οι γονείς σε σύμπραξη με τους εκπαιδευτικούς θα 

πρέπει να εντάξουν ομαλά το παιδί χωρίς εντάσεις ή απότομες αλλαγές στην 

προσχολική εκπαίδευση της χώρας, διατηρώντας όμως και τα στοιχεία της 

γλώσσας και του πολιτισμού της δικής τους χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

εξασφαλιστεί η ισορροπία και όχι η σύγκρουση στο μυαλό του παιδιού. Η ίδια 

φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται και στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες 

(σελ 31). Γενικότερα το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε, θέτει τους γονείς σε μία βασική θέση με 

συγκεκριμένο αλλά πολύπλευρο ρόλο. Θα πρέπει να εποπτεύει και να 

ενημερώνεται συχνά για την εκπαίδευση του παιδιού του, αλλά και συμμετέχει 
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ενεργά στην επίτευξη τον στόχων της. Τους στόχους αυτούς έχει το δικαίωμα να 

τους θέτει και να τους επεξεργάζεται. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει μία νέα 

εκπαιδευτική κοινότητα σύμπραξης με τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της 

οποίας θα σχεδιάζονται οι στόχοι, οι δραστηριότητες και οι μέθοδοι της 

δημιουργίας κινήτρων και της πραγμάτωσης εκπαιδευτικών στόχων της 

προσχολικής αγωγής (σελ 37). 
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2.3. Πώς προδιαγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης; 

 

National Core Curriculum (2010): 

Στις 18,583 λέξεις που περιλαμβάνουν τα εισαγωγικά κομμάτια του ‘National Core 

Curriculum’, ο όρος « teacher» εμφανίζεται 51 φορές..  

Από το κειμενικό συγκείμενο του όρου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

προσχολική εκπαίδευση εμπεριέχει την μαθησιακή, ψυχολογική, κοινωνική και 

συναισθηματική υποστήριξη όλων των φορέων της προσχολικής ηλικίας, δηλαδή 

των γονέων και των εκπαιδευτικών. Η συνεργασία και αλληλεπίδραση αυτών για 

την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης είναι αναγκαία και αδιάκοπη (σελ 6). 

Άλλα ερεθίσματα που καλείται να αναπτύξει στο παιδί στο Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε, είναι οι 

ακουστικές, κινητικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες (σελ 15)  όπου και πάλι ο 

ρόλος  του γονέα ενισχύεται και είναι σημαντικός. Ουσιαστικά ο γονέας και ο 

εκπαιδευτικός είναι ένα «όργανο» που καθοδηγεί και επιτηρεί το παιδί (σελ 18). Οι 

εκπαιδευτικοί παρέχουν πλήρη αναφορά για την πρόοδο των παιδιών, αλλά και 

πλήρη κατάρτιση ώστε να καθίστανται ικανοί να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα 

στήριξης στους γονείς (σελ 21). Αυτοί με τη σειρά τους έχουν το δικαίωμα να 

συμμετάσχουν και στον καθορισμό των στόχων της εκπαίδευσης που θα λάβει το 

παιδί τους (σελ 28). Τέλος, σύμφωνα με το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε, το τελευταίο στάδιο της 

προσχολικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει κάποιες ακόμα σημαντικές επιμέρους 

λειτουργίες που αφορούν τον εκπαιδευτικό, το γονέα και γενικότερα όλους τους 

εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει αρχικά 

να στηρίζει, να ερμηνεύει, να συζητά και κυρίως να επικοινωνεί με τα παιδιά ώστε 

να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης τους και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα 

τα πιθανά προβλήματα (σελ 34). Οι γονείς θα πρέπει να είναι σε συνεχή 

εγρήγορση και ενημέρωση για την πορεία των παιδιών τους, ώστε να την 
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καταστήσουν ουσιαστικότερη. Από την άλλη πλευρά το σχολείο θα πρέπει με τη 

σειρά του να παρέχει τις απαραίτητες και κατάλληλες λειτουργίες στα παιδιά, 

όπως εκπρόσωποι του τομέα της υγείας και της ψυχολογικής υποστήριξης (σελ 

40). Το Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε βεβαίως είναι πάντα αυτό που καθοδηγεί την εκπαιδευτική 

πορεία και οριοθετεί τους τομείς και της λειτουργίες της προσχολικής εκπαίδευσης 

καθώς και το ρόλο του/ της νηπιαγωγού.  (σελ 53) 

 

 

National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in 

Finland (2003): 

 

Στις 10,865 λέξεις που περιλαμβάνει το ‘National Curriculum Guidelines On Early 

Childhood Education and Care in Finland’ του Φινλανδικού κράτους, ο όρος 

«educator» εμφανίζεται 79 φορές. 

Από το κειμενικό συγκείμενο του όρου οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν καίριο ρόλο στη καθημερινή εκπαίδευση και τη φροντίδα του 

παιδιού (σελ 3). Ο όρος εκπαιδευτικός περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την εκπαίδευση και τη 

διδασκαλία των παιδιών (σελ 4). Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε άμεση επαφή με 

τους γονείς. Έχουν συνεχή επικοινωνία και σχέση, ώστε να σχεδιάσουν από κοινού 

το πρόγραμμα του κάθε παιδιού (σελ 12). Είναι σημαντικό η δουλεια του 

εκπαιδευτικού να υπογράφεται από αξίες και εθνικές αρχές. Αναλύεται και 

εκτιμάται πως η δουλειά τους βοηθάει να ενεργούν συνειδητά σύμφωνα με τις 

αρχές του επαγγέλματος. Τα αρχεία που συγκεντρώνονται από τις κοινότητες, 

δίνουν την δυνατότητα  βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.  Σε μια κοινωνία οι 

εκπαιδευτικοί με τα παιδιά θα πρέπει να δημιουργούν μια φιλική και καλή 
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ατμόσφαιρα, όπου τα παιδιά θα έχουν το αίσθημα της ομαδικότητας και της 

συντροφικότητας. Έργο τους είναι να σχεδιάζουν δραστηριότητες και να χτίζουν 

ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στα παιδιά, να τα ενθαρρύνουν, να αισθάνονται 

όμορφα στο χώρο του σχολείου αλλά και να μεταδίδουν στις νεότερες γενιές 

εμπειρίες και γνώσεις (σελ 17). Δέσμευση των εκπαιδευτικών είναι να γνωρίσουν 

τα συναισθήματα των παιδιών, τις ευαίσθητες πλευρές και τις αδυναμίες τους.  

Ακούν τα παιδιά, τους παρέχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης, πρωτοβουλίες για την 

συμμετοχή σε δραστηριότητες μέσα από την εξερεύνηση, τον σχεδιασμό και την 

αυτοέκφραση.  Από μικρή ηλικία τα παιδιά χρειάζονται τον εκπαιδευτικό ο οποίος 

τακτικά θα βρίσκεται κοντά τους, θα ενθαρρύνει τα παιδιά να λένε ιστορίες, να 

εκφράζονται και να παίζουν, δίνοντάς τους τις κατευθυντήριες αρχές. Οι 

εκπαιδευτικοί κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στο παιχνίδι και τις δραστηριότητες, 

αφήνοντας τα παιδιά να παίζουν με τις δικές τους ιδέες (σελ 21).  Οι εκπαιδευτικοί 

σέβονται τις προσωπικές επιλογές και τις εκφράσεις των παιδιών μέσα από τις 

καλλιτεχνικές δημιουργίες. Οι τέχνες βοηθούν στην βελτίωση της μάθησης (σελ 

22).  Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς συνεργάζονται για να σχεδιάσουν τις 

δραστηριότητες του κάθε παιδιού.  Συνδιάζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

βάζοντας πρωταρχικά το σωστό ξεκίνημα των γνώσεων των παιδιών (σελ 27).  
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3. Συγκριτικός πίνακας των δύο θεσμικών τεκμηρίων του αναλυτικού 

προγράμματος της προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης 

 

Σε αυτό το σημείο  παρατίθεται ένας πίνακας διπλής αντιπαραβολής που 

συνθέσαμε παίρνοντας τα δύο τεκμήρια της Φινλανδικής Προσχολικής Φροντίδας 

και Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα σε αυτόν τον πίνακα όπως και στους δύο 

επόμενους, από την μία θα αντιπαραβάλλεται το National Core Curriculum (2010) 

και το National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care 

(2003). Ο πρώτος πίνακας θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

λέξη ‘ παιδί’, ο επόμενος στην λέξη ‘ γονέα’ και ο τρίτος, στην λέξη ‘ 

εκπαιδευτικός’. Με έντονη γραμματοσειρά θα παρουσιάζονται τα κοινά στοιχεία 

μεταξύ των δύο τεκμηρίων. 

 

3.1 Ενδεικτικές αναφορές όπου εμπεριέχονται οι όροι « child- pupil» 

 

National Core Curriculum 2010 National Curriculum Guidelines on 

Early Childhood Education and Care 

in Finland 

2003 

 Ο όρος ‘child-pupil’ εμφανίζεται 

651φορές. Πιο συγκεκριμένα ο 

όρος ‘child’ εμφανίζεται 536 

φορές και ο όρος ‘pupil’, 115 

φορές. 

 Ο όρος ‘child’ αναφέρεται 396 

φορές. 

 Χρησιμοποιείται ο όρος child- 

pupil 

 Χρησιμοποιείται ο όρος child 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα 

περιστρέφεται γύρω από το 

παιδί και χτίζεται πάνω στα 

χαρακτηριστικά και στις 

ιδιαιτερότητές του (σελ 5) 

 Χτίζεται η ολιστική εικόνα του 

παιδιού, η οποία σχεδιάζεται 

βάση των παιδαγωγικών γνώσεων 

και των μεθόδων, οι οποίοι 

περιέχουν ένα συστηματικό τρόπο 

μάθησης (σελ 12) 
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 Στόχος της προσχολικής αγωγής 

είναι η προστασία της ομαλής 

ανάπτυξης του παιδιού, καθώς 

και η ηθική, η συναισθηματική 

ωρίμανση και η προετοιμασία 

της ένταξης του στην κοινωνία 
(σελ 5) 

 Στόχος του Curriculum είναι μέσα 

από ποικιλία δραστηριοτήτων, να 

προαχθεί η προσωπική ευημερία 

και η σταδιακή αυτονομία των 

μαθητών, δημιουργώντας παιδιά 

με ξεχωριστές προσωπικότητες 

(σελ 14).   

 Αναφέρεται στην προσχολική 

εκπαίδευση και στο περιβάλλον 

μάθησης (7-9 σελ). 

 Αναφέρεται στην έννοια 'Educare’, 

στους σκοπούς μάθησης και τους 

εκπαιδευτικούς στόχους (9-14 

σελ). 

 Το προσωπικό πλάνο του κάθε 

παιδιού σχεδιάζεται σε 

συνεργασία πάντοτε μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και σε 

αλληλεπίδραση με το παιδί και 

τον κηδεμόνα (σελ 18). 

 Τα παιδιά αναπτύσσουν την 

προσωπικότητά τους όταν οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται και ενεργούν από 

κοινού για την δημιουργία του 

ατομικού σχεδίου του κάθε 

παιδιού (σελ 30). 

 Μέσα από μία ποικιλία 

δραστηριοτήτων τα παιδιά θα 

μάθουν να μιλάνε και να 

συζητάνε τα συναισθήματά τους, 

τις απόψεις και τις σκέψεις τους, 

να διαβάζουν και να λενε 

παραμύθια. Η μάθηση στηρίζεται 

πάντα σε μία μορφή αναδυόμενης 

γνώσης κατά την οποία οι 

μαθητές λαμβάνουν απαντήσεις 

μέσα από τα ερωτήματά τους 

και οι γνώσεις αναδύονται μέσα 

από την καθημερινότητά τους 
(σελ 10). 

 Υποστηρίζεται η ανάπτυξη των 

γνωστικών διαδικασιών των 

παιδιών. Εκφράζονται ολιστικά με 

εκφράσεις του προσώπου, με 

χειρονομίες και με κινήσεις. 

Μαθαίνουν μέσα από ερωτήσεις 

στην καθημερινή τους ζωή. Τα 

παιδιά παίζουν με τις λέξεις, 

διαβάζουν παραμύθια και ακούν 

ιστορίες που αναπτύσσουν το 

λεξιλόγιό τους (σελ 18). 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα 

καθορίζει την προετοιμασία και 

την παρακολούθηση του σχεδίου 

προσχολικής μάθησης του 

παιδιού, τη συνεργασία, τις 

ευθύνες καθώς και τις διαδικασίες 

για τη συνεργασία με το παιδί και 

 Αξιολογούν τις ειδικές ανάγκες 

του παιδιού,είναι σημαντικό να 

προσδιοριστούν και να 

καθοριστούν οι ανάγκες που 

ορίζονται σε βαθμό υποστήριξης.  

Για αυτόν τον λόγο, έχει 

δημιουργηθεί σε ένα 
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τους γονείς ή τους κηδεμόνες 

(σελ 25). Ένα εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία που 

απαιτούνται για την οργάνωση 

της προσχολικής εκπαίδευσης 

για τα παιδιά που λαμβάνουν 

ειδικά μέτρα στήριξης (σελ 27). 

εξατομικευμένο σχέδιο η συνολική 

εικόνα του παιδιού. Το σχέδιο 

περιγράφει πως θα δομηθούν οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

με σκοπό οι δραστηριότητες και 

όλο το πρόγραμμα σπουδών να 

είναι προσαρμοσμένο βάση των 

αναγκών του κάθε παιδιού (σελ 

32).  

 

 Το national core curriculum 

αναφέρει λεπτομερειακά τις 

γνωστικές περιοχές που 

‘διδάσκονται’ στο νηπιαγωγείο 

(σελ 11). 

 Μέσα στην προσχολική  

εκπαίδευση και φροντίδα, 

διδάσκονται τα γνωστικά 

αντικείμενα . Το συγκεκριμένο 

αναλυτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει το κάθε γνωστικό 

αντικείμενο σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο(σελ 26).  

 Επεκτείνεται η υποχρεωτική 

εκπαίδευση για τα παιδιά με 

σοβαρές αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

με προβλήματα όρασης και ακοής 

καθώς και τα άτομα με άλλες 

σοβαρές σωματικές ή διανοητικές 

αναπηρίες ή αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις από τα εννιά 

υποχρεωτικά χρόνια εκπαίδευσης 

στα έντεκα (σελ 29).  

 Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

δέχονται υποστήριξη τόσο από 

τους γονείς όσο και από το 

ειδικευμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό.  Δέχονται στήριξη με 

σκοπό την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων σε ποικίλους 

γνωστικούς τομείς (σελ 31).  

 Γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες 

που παρέχει ο Δήμος και οι 

Τοπικές Αρχές στα παιδιά και 

στους γονείς τους ( 31- 42 σελ). 

 Γίνεται μια μικρή αναφορά στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
των παιδιών (36 σελ.) 

 Ο στόχος της προσχολικής 

εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύσει 

τα παιδιά στην πολυγλωσσία και 

την πολυπολιτισμικότητα και να 

τους διδάσκει να σέβονται τις 

 Σε ένα φινλανδικό σχολείο πέρα 

των Φινλανδών μαθητών φοιτούν 

μαθητές που μιλούν την γλώσσα 

Sami και τη γλώσσα Roma, ή 

είναι παιδιά μεταναστών (σελ 
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γλώσσες και τον πολιτισμό της 

περιοχής τους (σελ 51) 

35). 

 Δεν χρησιμοποιείται ο όρος 

Educare 

 Χρησιμοποείται ο όρος Educare 

 

 

Συγκρίνοντας τα δύο τεκμήρια, παρατηρούμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις ως προς 

τους όρους, και τις λέξεις- κλειδιά. Για παράδειγμα στο National Core Curriculum 

(2010), χρησιμοποιείται τόσο ο όρος ‘child’ όσο και ο όρος ‘pupil’. Αντιθέτως, στο 

National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in 

Finland (2003), χρησιμοποιείται μόνο ο όρος ‘child’. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός της χρήσης και των δύο όρων που αφορούν τον ρόλο του παιδιού. Παρότι 

ο όρος ‘pupil’ δηλώνει την στενή έννοια του μαθητή σε ένα πιο ‘μαθητοκεντρικό’ 

σύστημα εκπαίδευσης, στο νεότερο τεκμήριο του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε., National Core 

Curriculum (2010), χρησιμοποιείται όπως και ο όρος ‘child’ , ο οποίος δηλώνει τον 

ενεργητικό ρόλο που έχει το παιδί στην εκπαιδευτική διαδικασία της προσχολικής 

φροντίδας και εκπαίδευση. Επιπλέον, αξιοσημείωτη διαφορά συναντάται στον όρο 

‘Educare’. Στο National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and 

Care  (2003), ο όρος χρησιμοποιείται διαρκώς για να δηλώσει τον κυρίαρχο στόχο 

της Φινλανδικής προσχολικής εκπαίδευσης που είναι η εκπαίδευση και η φροντίδα 

των παιδιών, εξού και ο όρος ‘EDUcation- CARE’. Πέρα από αυτές τις διαφορές, 

στον παραπάνω πίνακα έχουν συγκεντρωθεί κάποια όμοια στοιχεία τα οποία έχουν 

τα δύο τεκμήρια. Αρχικά, και τα δύο τεκμήρια στην κορυφή των προτεραιοτήτων 

τους έχουν το παιδί. Περιστρέφονται γύρω από το παιδί και χτίζουν την ολιστική 

εικόνα του. Στόχος τους είναι η ευημερία, η αυτονομία και η ομαλή ανάπτυξη του 

παιδιού μέσα στα πλαίσια του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχοντας 

συνεχής επικοινωνία, σχεδιάζουν από κοινού το ατομικό πρόγραμμα του κάθε 

μαθητή. Σχετικά με την μάθηση, και τα δύο τεκμήρια του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε, 

στηρίζονται στην ανάπτυξη των γνωστικών διαδικασιών των παιδιών. Η γνώση 
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αναδύεται ύστερα από ερωτήσεις που πηγάζουν από την καθημερινή τους ζωή και 

στα γνωστικά αντικείμενα που μελετούνται στο νηπιαγωγείο. Το φινλανδικό 

σχολείο είναι ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 

γλώσσεις και πολιτισμούς. Εξοικειώνονται με τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις 

τους, αλλά και με άτομα που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες. Οι τοπικές αρχές και οι Δήμοι παρέχουν τόσο στα παιδιά όσο και 

στους γονείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

 

3.2 Ενδεικτικές αναφορές όπου εμπεριέχονται οι όροι «parent- guardian» 

 

 

National Core Curriculum 2010 National Curriculum Guidelines on 

Early Childhood Education and Care 

in Finland 2003 

 

 Χρησιμοποιούνται οι λέξεις 

‘parent ή guardian ‘ . 

 Χρησιμοποιείται ο όρος ‘parent’. 

 Οι λέξεις ‘parent ή guardian’  

εμφανίζονται 78 φορές στο 

κείμενο. 

 Η λέξη ‘parent’ εμφανίζεται 59 

φορές. 

 Οι γονείς- κηδεμόνες σε 

απόλυτη συνεργασία και 

επικοινωνία με το σχολείο, 

διαμορφώνουν και σχεδιάζουν το 

ημερίσιο πρόγραμμα δράσης και 

μάθησης του κάθε παιδιού 

ξεχωριστά (σελ 9). 

 Υποστηρίζεται πως σημαντικό 

στοιχείο για την ευημερία του 

παιδιού αποτελεί η σχέση γονέων 

και εκπαιδευτικών (σελ 3).  Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να 

συνεργαστούν με τους γονείς 
(σελ 12). Βασικό στοιχείο αυτής 

της συνεργασίας, σύμφωνα με το 

εκπαιδευτικό σύστημα, είναι 

αμοιβαίος σεβασμός των δύο 

αυτών φορέων (σελ 16). 

 Κατά την ένταξη του παιδιού 

στην προσχολική εκπαίδευση, 

σχεδιάζεται το εξατομικευμένο 

 Οι γονείς σε σύμπραξη με τους 

εκπαιδευτικούς θα πρέπει να 

εντάξουν ομαλά το παιδί στην 



 

 

52 

 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το 

σχέδιο καταρτίστηκε από τους 

καθηγητές του παιδιού οι οποίοι 

εργάζονται σε συνεργασία με το 

ενδιαφερόμενο παιδί τους 

γονείς - κηδεμόνες του ( σελ 27). 

προσχολική εκπαίδευση της 

χώρας, διατηρώντας όμως και τα 

στοιχεία της γλώσσας και του 

πολιτισμού της δικής τους χώρας 

εξασφαλίζοντας την ισορροπία. Η 

ίδια φροντίδα θα πρέπει να 

παρέχεται και στα παιδιά με 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες (σελ 

31). 

 Ο γονέας- κηδεμόνας έχουν την 

πρωταρχική ευθύνη για την 

ανατροφή των παιδιών τους. Οι 

ίδιοι αποφασίζουν αν το παιδί 

τους θα λάβει προσχολική 

εκπαίδευση πριν από την 

υποχρεωτική (σελ 30). 

 Οι γονείς θα πρέπει να 

εποπτεύουν και να 

ενημερώνονται συχνά για την 

εκπαίδευση του παιδιού τους, 

αλλά και συμμετέχουν ενεργά 

στην επίτευξη τον στόχων της  

προσχολικής εκπαίδευσης (σελ 

37). 

 

 

Συγκρίνοντας τα δύο τεκμήρια, όσο αφορά τον όρο ‘γονέας’, στο National Core 

Curriculum (2010) χρησιμοποείται ο αγγλικός όρος ‘ parent’ αλλά και ‘guardian’, 

δηλαδή γονέας και κηδεμόνας. Σε αντίθεση με το National Curriculum Guidelines 

on Early Childhood Education and Care (2003), χρησιμοποείται μόνο ο όρος ‘ 

parent’.  Και στα δυο τεκμήρια του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε., παρουσιάζεται η ενεργός 

συμμετοχή των γονέων- κηδεμόνων  και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. 

Συνεργάζονται για την δημιουργία ενός ατομικού πλάνου για το κάθε παιδί, με 

σκοπό να υπάρχει ομαλή ένταξη του μαθητή στα πλαίσια της προσχολικής 

εκπαίδευσης. 
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3.3 Ενδεικτικές αναφορές όπου εμπεριέχονται οι όροι « teacher- educator» 

 

National Core Curriculum 2010 National Curriculum Guidelines on 

Early Childhood Education and Care 

in Finland 2003 

 

 Χρησιμοποιείται ο όρος ‘ 

teacher’. 

 Χρησιμοποιείται ο όρος 

‘educator’. 

 Εμφανίζεται 51 φορές.  Μέσα στο κείμενο εμφανίζεται 79 

φορές. 

 Ο γονέας και ο εκπαιδευτικός 

είναι ένα «όργανο» που 

καθοδηγεί και επιτηρεί τον 

μαθητή (σελ 18). 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν καίριο 

ρόλο στη καθημερινή 

εκπαίδευση και τη φροντίδα του 

παιδιού (σελ 3). 

 Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν 

πλήρη αναφορά για την πρόοδο 

των παιδιών τους αλλά και 

πλήρη κατάρτιση ώστε να 

καθίστανται ικανοί να 

εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα 

στήριξης στους γονείς (σελ 21). 

 Έργο τους είναι να σχεδιάζουν 

δραστηριότητες και να χτίζουν 

ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο 

στα παιδιά, να ενθαρρύνουν τα 

παιδιά να αισθάνονται όμορφα στο 

χώρο του σχολείου αλλά και να 

μεταδίδουν στις νεότερες γενιές 

εμπειρίες και γνώσεις (σελ 17). 

 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

αρχικά να στηρίζει, να 

ερμηνεύει, να συζητά και 

κυρίως να επικοινωνεί με τα 

 Ακούν τα παιδιά, τους δίνουν 

ευκαιρίες μάθησης, 

πρωτοβουλίες για την 

συμμετοχή σε δραστηριότητες 
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παιδιά ώστε να κατανοήσει τον 

τρόπο σκέψης τους και να 

αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικότερα τα πιθανά 

προβλήματα (σελ 34). 

μέσα από την εξερεύνηση, τον 

σχεδιασμό και την 

αυτοέκφραση, δίνοντάς τους τις 

κατευθυντήριες αρχές (σελ 21). 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι 

αυτό που καθοδηγεί την 

εκπαιδευτική πορεία και 

οριοθετεί τους τομείς και της 

λειτουργίες της προσχολικής 

εκπαίδευσης καθώς και το ρόλο 

του/ της νηπιαγωγού (σελ 53).  

 

 Οι εκπαιδευτικοί σέβονται τις 

προσωπικές επιλογές και τις 

εκφράσεις των παιδιών μέσα από 

τις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

συνεργάζονται για να σχεδιάσουν 

τις δραστηριότητες του κάθε 

παιδιού (σελ 27).  

 

 

 

Τα δυο τεκμήρια, περιλαμβάνουν διαφορετικούς όρους για να δηλώσουν τον όρο 

‘εκπαιδευτικός’. Το National Core Curriculum (2010) χρησιμοποιεί τον όρο ‘ 

teacher’ και το National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and 

Care (2003) τον όρο ‘educator’. Η παραπάνω παρατήρηση στηρίζεται στη 

ημερομηνία έκδοσης του καθενός από τα δύο τεκμήρια. Το National Curriculum 

Guidelines on Early Childhood Education and Care, το οποίο εκδόθηκε το 2003, 

χρησιμοποιεί τον όρο ‘educator’. Ο όρος δηλώνει τον εκπαιδευτικό ως παιδαγωγό 

και όχι αυτόν που στηρίζεται σε ένα ‘δασκαλοκεντρικό’ μοντέλο μάθησης. 

Παρόλο, που το δεύτερο τεκμήριο έχει εκδοθεί 7 χρόνια νωρίτερα, 

χρησιμοποιείται ένας σύγχρονος όρος για να δηλώσει τον όρο ‘εκπαιδευτικός’. 

Ωστόσο, στο νεότερο τεκμήριο, το National Core Curriculum (2010) 
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χρησιμοποείται ο όρος ΄teacher’. Διαβάζοντας κανείς το νεότερο τεκμήριο θα του 

έκανε μεγάλη εντύπωση που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Μελετώντας όμως 

διεξοδικά το τεκμήριο θα διαπιστώσει κανείς ότι ο όρος ‘ teacher’ δηλώνει την 

ευρύτερη έννοια του παιδαγωγού, εξισορροπώντας αυτή την αντίθεση. Ο 

εκπαιδευτικός είναι το κύριο όργανο που  καθοδηγεί και υπηρετεί τον μαθητή με 

σκοπό να προαχθεί η σωστή και ομαλή ανάπτυξη, φροντίδα και εκπαίδευση. Το 

περιβάλλον μάθησης σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι δραστηριότητες  

να μεταδίδουν γνώσεις στα παιδιά, μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό 

σχολείο. Έργο του εκπαιδευτικού είναι να στηρίζει, να ερμηνεύει, να συζητά και 

κυρίως να επικοινωνεί με τα παιδιά, ώστε να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης τους 

και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τα πιθανά προβλήματα.  Ακούν  τα 

παιδιά, τους δίνουν ευκαιρίες μάθησης και πρωτοβουλιών, για την συμμετοχή σε 

δραστηριότητες μέσα από την εξερεύνηση, τον σχεδιασμό και την αυτοέκφραση, 

δίνοντάς τους τις κατευθυντήριες αρχές.  Το αναλυτικό πρόγραμμα τους δίνει τις 

κατευθυντήριες αρχές για την εκπαιδευτική πορεία και τη δράση του 

εκπαιδευτικού της προσχολικής εκπαίδευσης. 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια συγκριτική ανάλυση των τεκμηρίων του 

Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε. (National Core Curriculum (2010) και National Curriculum 

Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland (2003) ), με στόχο 

τη διερεύνηση 3 εννοιών- όρων (‘παιδί’, ‘γονέας’ και ‘εκπαιδευτικός’), οι οποίες 

εμπεριέχονται στο Curriculum και αποτελούν βασικές συνιστώσεις.  Η ανάλυση 

πραγματοποιείται με την απάντηση τριών βασικών ερωτημάτων.  

Μελετώντας τα δύο τεκμήρια του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε., ως προς το πρώτο ερώτημα που 

αφορούσε το πως προδιαγράφεται ο ρόλος του παιδιού στα δυο τεκμήρια του 

αναλυτικού προγράμματος. Παρατηρήθηκε ότι ο όρος ‘παιδί’, κατέχει την 

κυρίαρχη θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο 

μεγαλύτερο μέρος των δύο τεκμηρίων, καθώς χτίζονται πάνω στον όρο παιδί.  

Όπως έχει επισημανθεί και παραπάνω, παρατηρήθηκαν διαφορές όσο αφορά την 

χρήση των όρων. Στο κάθε τεκμήριο χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός όρος, όπως 

‘child’ ή ‘pupil’. Ο πρώτος όρος δηλώνει κυρίως το παιδί, σκιαγραφόντας την 

παιδική του ηλικία και ό,τι περικλύει αυτή και τον ενεργητικό ρόλο που έχει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο δεύτερος όρος ‘ pupil’  δηλώνει το στενό όρο του 

μαθητή. Ο σύγχρονος όρος που υποδηλώνει τον όρο παιδί στα σύγχρονα 

αναλυτικά προγράμματα είναι ο όρος ‘ child’. Ωστόσο, και οι δυο όροι έχουν 

θετικό πρόσιμο, δηλώνοντας την ευρεία έννοια του παιδιού. Το παιδί είναι ο 

πυρήνας του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σχεδιάζονται 

δραστηριότητες, προγράμματα και ολόκληρο το περιβάλλον μάθησης για να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Στόχος, είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη και η 

ισότητα ευκαιριών των παιδιών.  

Στο επόμενο ερώτημα, που αφορά τον ρόλο των γονέων, μελετώντας τα δύο 

τεκμήρια του αναλυτικού προγράμματος παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τους 
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όρους που χρησιμοποιήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος ‘ parent’ αλλά και ο όρος 

‘ guardian’. Και στα δυο τεκμήρια τονίζεται η σημασία που δίνεται στην 

συμμετοχή των γονέων- κηδεμόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αξιοσημείωτο 

θεωρείται ο σχεδιασμός του ατομικού πλάνου του κάθε παιδιού από τους γονείς-

κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς. Ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, είναι ένα γραπτό παιδαγωγικό έγγραφο με βάση το εγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση. Το σχέδιο καταρτίστηκε από 

τους καθηγητές του παιδιού, οι οποίοι εργάζονται σε συνεργασία με το 

ενδιαφερόμενο παιδί και τους γονείς - κηδεμόνες. Το Φινλανδικό κράτος 

πρωτοπορώντας σε αυτόν τον τομέα, δίνει την δυνατότητα να σχεδιαστεί ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τις 

δυνατότητες και τα ‘τρωτά’ σημεία του κάθε παιδιού. 

Και στο τρίτο ερώτημα, στα δύο τεκμήρια του φινλανδικού Curriculum, 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για να δηλώσουν τον όρο ‘εκπαιδευτικός’. 

Χρησιμοποιείται είτε ο όρος ‘teacher’, είτε ο όρος ‘ educator’. Παρατηρήθηκε, ότι 

στο National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care 

(2003), χρησιμοποιήθηκε ο ‘educator’ που δηλώνει τον πιο ευρύ όρο του 

εκπαιδευτικού, σε αντίθεση με τον όρο δάσκαλος που δηλώνει τον 

δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τα στενά όρια της διδασκαλίας. 

Και στα δύο τεκμήρια του Φ.Α.Π.Π.Φ.Ε, παρουσιάζεται η σημασία που δίνεται 

στον εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος αποτελεί το μέσο που συνδέει το παιδί με την 

μάθηση. Ερχόμενοι σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς- κηδεμόνες, οι 

εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα κατάλληλα διαμορφωμένο για τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των παιδιών. 

Πέρα από τη μελέτη των δύο τεκμηρίων του αναλυτικού προγράμματος της 

προσχολικής εκπαίδευσης για να απαντηθούν τα τρία ερευνητικά ερωτήματα, 
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μελετήθηκαν πηγές που περιλάμβαναν στοιχεία σχετικά με ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα, και κυρίως ότι αφορούσε την προσχολική εκπαίδευση.  

Η Φινλανδία είναι ένας από τους σημαντικότερους παγκόσμιους ηγέτες στις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών.  Από τα αποτελέσματα της διεθνής έρευνας 

PISA, η Φινλανδία χαρακτηρίστηκε ως «θαύμα» και ως πρότυπο μίμησης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι βασικοί λόγοι της επιτυχίας στηρίζονται στις 

εκπαιδευτικές πολιτικές που βασίζονται στην ισότητα των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών, αλλά και στην γεωγραφική της θέση. Στα περισσότερα πάνω από τα 65 

εκπαιδευτικά συστήματα που συμμετέχουν, η διεθνής έρευνα PISA αποτελεί 

σημαντική πηγή ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής και το λόγο για πολλές 

μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 

Ολοκληρώνοντας την εργασίας, θεωρούμε χρήσιμο να επισημάνουμε ότι η έρευνα 

που εμείς επιχειρήσαμε εδώ, μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μια 

συστηματικότερη και σε βάθος διερεύνυση αυτού του θέματος από ομάδα 

φοιτητών του  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (ΠΤΝ) αλλά και από εν 

ενεργεία εκπαιδευτικούς της προσχολικής βαθμίδας. Μια τέτοια προσπάθεια θα 

συνέβαλε στην έναρξη ενός διαλόγου, βασισμένου σε «τεκμήρια», μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη με τελικό αποδέκτη 

το παιδί.  
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