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Περίληψη 

Οι πρόσφατες επιστημονικές έρευνες συνδέουν την προσχολική γενική και 

ειδική αγωγή με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Η ποιοτική φροντίδα 

εμπεριέχει γνωστική και αντιληπτική παρακίνηση και ανάπτυξη, όπως ενεργοποίηση, 

στοχασμό, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η ποιοτική αγωγή 

επιτυγχάνεται σε ένα ασφαλές και πλούσιο συναισθηματικά περιβάλλον κατάλληλα 

διαμορφωμένο για την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, παρέχοντάς τους τα 

σωστά ερεθίσματα, ολοκληρωμένες εμπειρίες, οι οποίες φαίνεται να ασκούν τις πιο 

ουσιαστικές και άμεσες επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών.  

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την εύρεση και καταγραφή συμπερασμάτων 

σχετικά με το κατά πόσο εφαρμόζονται οι παράμετροι εκείνες, που ορίζουν την 

παρεχόμενη ποιότητα στην Προσχολική Αγωγή από τη μεριά των παιδαγωγών στην 

περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για την επίτευξή του διενεργείται ποσοτική έρευνα 

χρησιμοποιώντας ως μέσο το δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Για την αξιολόγηση της σφαιρικής ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και 

αγωγής χρησιμοποιήθηκαν οι Παγκόσμιες Οδηγίες Αξιολόγησης (ACEI-ΠΟΑ). 

Ωστόσο στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις, που κρίθηκαν αναγκαίες 

και σκόπιμες για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων, σύμφωνα με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής μελέτης. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι το 

επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας από τους παιδικούς 

του δείγματος τείνει να είναι υψηλό στο μεγαλύτερο μέρος του. Παράμετροι οι οποίες 

δεν φέρουν  το ίδιο υψηλά ποσοστά σχετίζονται με την αναλογία παιδιών 

προσωπικού, το μέγεθος της ομάδας, την κατάρτιση του προσωπικού και την έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού  για τη φροντίδα και αγωγή παιδιών με ειδικές ανάγκες.  

Τα δεδομένα, αποδεικνύουν ότι ο παιδικός σταθμός φαίνεται να θεωρείται 

κατεξοχήν θεσμός ποιοτικής παροχής φροντίδας και αγωγής.  

Λέξεις Κλειδιά: Ποιότητα στην προσχολική ηλικία, Γενική αγωγή, Ειδική αγωγή, 

Παιδικός σταθμός. 
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Abstract 

Recent scientific studies relate early childhood general and special education 

to the quality of care provided. Quality caregiving involves cognitive and perceptual 

motivation and development, such as activation, contemplation, communication and 

interaction with the environment. Quality education is successful when it is given in a 

safe and emotionally rich environment, properly modified to meet the age 

requirements and the needs of children by providing them the right stimuli and 

integrated experiences, which seem to have the most essential and direct effects in 

child development. 

This study aims to obtain and record conclusions on whether the parameters 

that define the quality provided in early childhood education are implemented, from 

the educators’ of Western Macedonia point of view. A quantitative research was 

conducted, by means of a structured questionnaire, to achieve it. 

For the assessment of the general quality of the care and education provided, 

the Global Guidelines of Assessment (ACEI – GGA) have been used. However, 

questions that were deemed critical and vital for drawing conclusions were included 

in the questionnaire, according to findings from bibliography. The data of this 

research prove that the level of the education and care provided by the sample nursery 

schools tend to be mostly high. The parameters that do not reach the same high 

percentages are those connected to staff-children ratio, team size, stuff education and 

lack of specialized stuff for the education and care of children with special needs. The 

data suggest that nursery school seems to be regarded primarily as an institution of 

quality education and care. 

Key words: Quality in pre-school age, General education, Special education, Nursery 

school 
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1 Εισαγωγή 

Ο τρόπος που δομείται και οργανώνεται η προσχολική αγωγή και φροντίδα, 

καθώς και οι παράγοντες που καθιστούν τα κέντρα προσχολικής αγωγής κατάλληλα, 

αποτελούν ευρύ αντικείμενο επιστημονικής μελέτης.   

Η παρούσα μελέτη μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και την 

ερευνητική προσπάθεια, αναδεικνύει την σημαντικότητα της προσχολικής αγωγής και 

φροντίδας, για την ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Ο ρόλος των παιδικών 

σταθμών στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών είναι σαφής, η ημερήσια φροντίδα 

και αγωγή στην προσχολική ηλικία κρίνεται αναγκαία αφού  όλες οι προϋποθέσεις 

που χαρακτηρίζουν την ποιότητα, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος κατά την ηλικία αυτή. 

Στους παιδικούς σταθμούς, όπου φιλοξενούνται παιδιά προσχολικής ηλικίας το 

μαθησιακό περιβάλλον είναι πιο ευέλικτο και φιλικό, οι σχέσεις γονέων και 

παιδαγωγών έχουν περισσότερη αµεσότητα, υπάρχει μεγαλύτερη εξατομίκευση του 

προγράμματος, αφού δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί για συμμετοχή στις 

δραστηριότητες της ομάδας. Μέσα από το παιχνίδι, που αποτελεί το κυρίαρχο 

διδακτικό μέσο, τα παιδιά ανακαλύπτουν τους τρόπους, αξιοποιούν τα αντικείμενα τα 

υλικά και τις ιδιότητές τους, γεγονός που συμβάλλει στην ολόπλευρη και ισόρροπη  

ανάπτυξή τους γνωστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, στη μείωση 

των διαφορών, καθώς επίσης και στην αύξηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα 

παιδιά µε ειδικές ανάγκες και στα παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη και καταγραφή αυτών των 

προϋποθέσεων και παραγόντων, καθώς και του επιπέδου αυτών, οι οποίοι 

συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας, της παρεχόμενης γενικής και ειδικής 

αγωγής και φροντίδας στους παιδικούς σταθμούς. 

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 

 Πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, 

για τη διασφάλιση της ποιότητας στους χώρους της προσχολικής αγωγής, ως προς την 

ασφάλεια του φυσικού χώρου, το αναλυτικό πρόγραμμα, την αναλογία 

παιδιών/προσωπικού, το μέγεθος της ομάδας, τη συνεργασία με την κοινότητα; 
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 Έχουν ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

σε περιβάλλοντα, όπου παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και χωρίς ειδικές ανάγκες;  

 Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου 

να διασφαλιστεί μια πιο ποιοτική αγωγή; 

Προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα για την προσέγγιση 

αυτών των ερωτημάτων ακολουθήθηκε ποσοτική έρευνα με διανομή 

ερωτηματολογίων στους παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών των νομών της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Απώτερος στόχος, της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, είναι η ανάδειξη των 

συνθηκών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες της προσχολικής αγωγής, να 

αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων τους και θα 

οδηγήσουν σε ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου να υπάρξει 

αλλαγή αντιλήψεων και πρακτικών με θετικά αποτελέσματα για μια πιο ποιοτική 

προσχολική αγωγή.  

Η οργάνωση της παρούσας μελέτης ακολουθεί την παρακάτω δομή. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, προσεγγίζεται το θέμα της Γενικής Αγωγής από θεωρητικής 

πλευράς με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Παρατίθεται εκτενής ιστορική 

αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη των θεσμών, σχετικά με τα κέντρα προσχολικής 

αγωγής και φροντίδας μέχρι τη σημερινή ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, 

αναλύεται η έννοια της ποιότητας στην προσχολική αγωγή, αποτυπώνεται η 

υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα με βάση τη βιβλιογραφία και δίνονται τα 

εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να τη μετρήσουμε.   

Το τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζει το θέμα της Ειδικής Αγωγής από θεωρητικής 

πλευράς με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Αφού ορισθούν οι ομάδες των 

πληθυσμών, στις οποίες απευθύνεται η ειδική αγωγή, παρατίθεται ιστορική αναδρομή 

του θεσμού, ενώ στη συνέχεια, αναλύεται εννοιολογικά η σχετική ορολογία. Το τρίτο 

μέρος του κεφαλαίου αναφέρεται στην ποιότητα, που χαρακτηρίζει τις δομές ειδικής 

αγωγής, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Το τέταρτο κεφάλαιο συνιστά το εμπειρικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζεται ο 

σχεδιασμός της έρευνας και αναλύονται τα αποτελέσματα μετά από στατιστική 
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επεξεργασία των δεδομένων, όπως συλλέχθηκαν από τη διεξαγωγή της πρωτογενούς 

έρευνας. 

Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει τη συζήτηση. Σε αυτό 

περιέχονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης, οι προτάσεις βελτίωσης 

της παρεχόμενης ποιότητας στην προσχολική αγωγή, καθώς και οι προτάσεις για 

μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα γενικότερο 

βελτιωμένο πλαίσιο για την παρεχόμενη ποιότητα στους παιδικούς σταθμούς της 

χώρας. 

Τα ευρήματα, που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, είναι σε συμφωνία με 

τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπου και εκεί καταγράφεται, ότι ως ενδεικτικά της 

καλής ποιότητας θεωρήθηκαν οι υπό εξέταση παράμετροι. 

Κατά συνέπεια, υπήρξε γενική αναγνώριση της σημασίας της ποιότητας των 

χαρακτηριστικών, καθώς και της σφαιρικής ποιότητας των προγραμμάτων παροχής 

ημερήσιας φροντίδας και αγωγής, για τη διαμόρφωση ποιοτικών προγραμμάτων στις 

δομές προσχολικής αγωγής. 
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2 Γενική Αγωγή 

2.1  Εισαγωγή 

Το γεγονός πως η ευθύνη για τη φροντίδα και την αγωγή των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας ανήκει στην οικογένεια και κυρίως στη μητέρα, αποτελεί κοινή 

παραδοχή. Οι σύγχρονοι ρυθμοί της καθημερινότητας όμως καθιστούν δύσκολο το 

μεγάλωμα των παιδιών αποκλειστικά από τη μητέρα, η οποία δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει και γι’ αυτό αναζητά τη βοήθεια από κάποιο τρίτο πρόσωπο. 

Στηριζόμενες οι κοινωνίες παγκοσμίως σε αυτό το βασικό επιχείρημα, δημιουργούν 

τους θεσμούς παροχής ημερήσιας φροντίδας και αγωγής, προκειμένου να βοηθήσουν 

την εργαζόμενη μητέρα.  

Η συσχέτιση της δημιουργίας των θεσμών παροχής ημερήσιας φροντίδας και 

αγωγής, με τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες, είναι 

μεγάλη. Σε αυτό συνέβαλαν ειδικότερα: α) ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των 

γυναικών που εργάζονται κατά βούληση, β) ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια 

και την αλλαγή που επιφέρει στην παραδοσιακή δομή της, γ) η πληθώρα των 

μονογονεϊκών οικογενειών, δ) το κόστος ζωής, που αυξάνεται με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς και αναγκάζει τη γυναίκα να αναζητήσει εργασία εκτός σπιτιού, αλλά και ε) 

το πόρισμα, που προκύπτει από έρευνες, που έχουν διεξαχθεί, και αφορούν στην 

επίδραση που ασκείται στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μετά την 

παρακολούθηση προσχολικών προγραμμάτων (Δαράκη & Χατζηκωνσταντίνου, 

1981˙ Μπέλλου-Σιδηροπούλου, 2006˙ Πετρογιάννης, 2010˙ Ρέντζου, 2011˙ Clarke-

Stewart, 1988). 

Καθώς ο ρόλος των προσχολικών προγραμμάτων στη διαμόρφωση των 

αυριανών πολιτών είναι σαφής, η ημερήσια φροντίδα και αγωγή στην προσχολική 

ηλικία κρίνεται αναγκαία. Γι’ αυτό το λόγο, η  πολιτεία από τη μεριά της οφείλει να 

διαθέτει τα ανάλογα κεφάλαια (Δαράκη & Χατζηκωνσταντίνου 1981˙ Μπέλλου-

Σιδηροπούλου, 2006). 
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2.2  Κέντρα προσχολικής αγωγής και φροντίδας 

2.2.1 Ιστορική αναδρομή των κέντρων προσχολικής αγωγής και φροντίδας 

στην Ελλάδα 

Μελετώντας την ιστορία των βρεφονηπιακών σταθμών, διαπιστώνουμε πως οι 

πρώτοι παιδικοί σταθμοί αλλά και γενικότερα η προσχολική αγωγή στη χώρα μας, 

στα πρώτα τους βήματα, στοχεύουν στην πρόνοια παρά στην αγωγή (Μπέλλου- 

Σιδηροπούλου, 2006).  

Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται ο πρώτος τύπος παιδικού σταθμού, με τη μορφή 

«του ιδρύματος φύλαξης», ο οποίος διατηρείται σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. Η 

φύλαξη και η φροντίδα των παιδιών που φοιτούσαν στα πρώτα «ιδρύματα φύλαξης», 

είχε ανατεθεί σε γυναίκες οι οποίες δεν διέθεταν την απαιτούμενη εκπαίδευση και 

εμπειρία. Με την πάροδο του χρόνου και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές 

αλλαγές που συντελούνται, είναι πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη, για μια πιο 

εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, που εργάζεται σε αυτά τα ιδρύματα. 

Βασικό μέλημα αυτών είναι η κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2008).  

Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ο Ιωάννης Καποδίστριας στηριζόμενος στις 

οικονομικές εισφορές εθνικών ευεργετών και στις φιλανθρωπίες   διαφόρων ιδιωτών  

δημιουργεί το θεσμό της παιδικής προστασίας (Σαλωνίδης, Ζέρβα, Ζέρβας, & 

Σιδηροπούλου, 2008∙ Τζάνη & Παμουκτσόγλου,1998).  

Το 1829, ιδρύεται στην Αίγινα το πρώτο ορφανοτροφείο, το οποίο 

λειτούργησε παράλληλα και ως επαγγελματικό σχολείο, στο οποίο εφαρμόστηκε η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος.  Σκοπός του συγκεκριμένου ιδρύματος, ήταν η  προστασία 

και η βασική εκπαίδευση των ορφανών παιδιών (Παπαδάκη, 1992). 

Λίγα χρόνια αργότερα, με το Βασιλικό Διάταγμα (16/18 Σεπτεμβρίου 1833), ο 

Όθωνας, έχοντας ως βασική του μέριμνα την προστασία των απροστάτευτων βρεφών, 

ιδρύει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που λειτούργησε παράλληλα ως 

νηπιοτροφείο, αλλά και ως σχολή βρεφοκόμων (Δαράκη & Χατζηκωνσταντίνου, 

1981˙ Zαχαρενάκης, 1996α˙ Doliopoulou, 2006). 
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Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα, συνδέεται άμεσα με το 

όνομα της Αικατερίνης Λασκαρίδου (1842 – 1916). Ως διευθύντρια στο σχολείο Hill, 

στην Αθήνα, αφιερώνει τη ζωή της στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη της 

πνευματικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. Το έργο της, το οποίο είναι 

στραμμένο προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκινά το 1864. Η δράση της, καθώς και οι 

πρώτες της ενέργειες, το έτος 1881, είχαν σαν στόχο την ανάπτυξη της προσχολικής 

αγωγής και την επιμόρφωση των Ελλήνων νηπιαγωγών (Δαράκη & 

Χατζηκωνσταντίνου, 1981˙ Zαχαρενάκης, 1996α˙ Doliopoulou, 2006).  

Ως πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ένωσης Ελληνίδων, η 

Αικατερίνη Λασκαρίδου το έτος 1896 παρουσιάζει το πρώτο ωρολόγιο αναλυτικό 

πρόγραμμα, σύμφωνα με το γερμανικό παιδαγωγικό σύστημα του Frobel. Επίσης, την 

ίδια χρονική περίοδο ιδρύονται τα Νηπιαγωγεία (Λαϊκό Νηπιαγωγείο Αθηνών, 

Νηπιακοί Κήποι). Παράλληλα, η Πολιτεία με τον Νόμο ΒΤΜΘ΄ (1896), προσπαθεί 

να αποκτήσει τον έλεγχο λειτουργίας των νηπιαγωγείων, που ήδη υπάρχουν, 

επισημοποιώντας τα και καθιερώνοντας ένα κοινό πρόγραμμα λειτουργίας. Ωστόσο, 

δεν καταφεύγει ακόμη στην ίδρυση προσχολικών ιδρυμάτων. Γύρω στα 1901, 

ιδρύεται ο πρώτος παιδικός σταθμός, από την «Ένωσιν των Ελληνίδων» στην Αθήνα, 

έπειτα από εισήγηση της Αικατερίνης Λασκαρίδου. Μέσα στη δεκαετία (1900-1910), 

η προσοχή στρέφεται περισσότερο στην ευτυχία και στο παιχνίδι των παιδιών, δίνεται 

έμφαση στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος, και επικεντρώνεται κυρίως  

στον παιδαγωγικό παρά στον φιλανθρωπικό χαρακτήρα αυτών των ιδρυμάτων. 

(Ζαχαρενάκης, 1996α · Μπουζάκης, 2006∙ Σαλωνίδης  κ.ά., 2008). 

Το 1914  γίνεται αναφορά στην ίδρυση του ΠΙΚΠΑ αλλά και στην ίδρυση 

των παιδικών σταθμών από τις βιομηχανίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και από άλλα φιλανθρωπικά σωματεία 

(Ζαχαρενάκης, 1996α · Μπουζάκης, 2006∙ Σαλωνίδης  κ.ά., 2008). 

Η συμβολή του ΠΙΚΠΑ (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Αντίληψης), καθώς και του ιδρύματος «Μητέρα», ξεχωρίζουν για τις σημαντικές 

υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στον τομέα της προσχολικής αγωγής, με τα 

νηπιαγωγεία, τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς. Και οι δύο αυτές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες επιχορηγούνται από το Κράτος, προσφέρουν και ένα πλήθος 

άλλων σχετικών παροχών για ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών ζωής, όπως 
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πρόληψη, υγειονομική περίθαλψη και συμβουλευτική. Κοινός στόχος των δύο αυτών 

πρωτοβουλιών είναι  η προστασία της μητέρας και του παιδιού, καθώς επίσης και η 

προσχολική φροντίδα και αγωγή (Zαχαρενάκης, 1996β).  

Στην δεκαετία 1920-1940, το πρόβλημα της προστασίας των παιδιών, 

διογκώθηκε λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, αφού η ανάγκη των Ελλήνων 

προσφύγων για εργασία ήταν μεγάλη και οι μητέρες χρειαζόταν να αφήνουν κάπου 

τα παιδιά τους. Μέσα στην ίδια δεκαετία, γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία 

κρατικού θεσμού της προσχολικής αγωγής. Έτσι το 1922 το Υπουργείο Υγείας & 

Πρόνοιας με τον Ν.2882/1922, αποφασίζει και προχωράει στη δημιουργία κρατικού 

θεσμού της προσχολικής αγωγής, που αφορά ανεξάρτητο τομέα με την επωνυμία 

«Τμήμα Πρώτης Παιδικής Ηλικίας». Την περίοδο λοιπόν 1922 – 1940 με παρέμβαση 

της Πολιτείας ιδρύονται οι πρώτοι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία καθώς 

και οι πρώτοι εργοστασιακοί σταθμοί, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα αντίστοιχα 

τμήματα ιδιωτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Η προσχολική εκπαίδευση 

αποτελεί δευτερεύον και συμπληρωματικό στόχο αυτών, αφού  βασικός τους στόχος 

ήταν η περίθαλψη. Έτσι, αιτιολογείται το γεγονός, ότι τόσο οι στόχοι των 

ορφανοτροφείων «Προς περίθαλψιν των ορφανών πατρόθεν ή μητρόθεν και 

μόρφωσιν αναξιοπαθούντων απόρων μαθητών και μαθητριών επιτρέπεται η ίδρυσις 

ορφανοτροφείων και οικοτροφείων» (Ν. 285/1922, ΦΕΚ Α΄ 114), όσο και των 

παιδικών σταθμών συμπίπτουν «Δια την περίθαλψιν και μόρφωσιν των απόρων 

ανηλίκων ιδία δε των ορφανών πατρός τοιούτων και προς ανακούφισιν των 

εργαζομένων μητέρων ιδρύονται εθνικοί παιδικοί σταθμοί…» (ΦΕΚ Α΄ 379/ 1926). 

Ο θεσμός των παιδικών σταθμών αναγνωρίστηκε από το κράτος μόλις το 1926 και η 

εξάπλωσή τους προχώρησε με πολύ αργά βήματα. Έτσι, το 1935 λειτουργούν μόνο 9 

παιδικοί σταθμοί (Zαχαρενάκης, 1996α∙ Καλλιγά,1990∙ Παπαθανασίου, 2000∙  

Παπαπροκοπίου, 2003∙ Σαλωνίδης κ.ά., 2008). 

Το 1937 δημοσιεύθηκε και το πρώτο ημερήσιο πρόγραμμα των Εθνικών 

Παιδικών Σταθμών, το οποίο ίσχυε για τους παιδικούς σταθμούς της χώρας, μέχρι το 

1977. Στο πρόγραμμα του 1937, ο καταμερισμός του χρόνου σε ώρες ρουτίνας, 

δραστηριοτήτων και ελεύθερου χρόνου είχε ως εξής: το 55% περίπου του 

προγράμματος αποτελούν οι ώρες «ρουτίνας». Όταν λέμε ώρες ρουτίνας εννοούμε τις 

ημερήσιες και επαναλαμβανόμενες, κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται στο: πρωινό, φρούτο (δεκατιανό), 
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μεσημεριανό φαγητό, πλύσιμο χεριών, τουαλέτα, ύπνος κ.ά., ενώ οι δραστηριότητες 

καταλαμβάνουν το 45% του χρόνου (Παπαθανασίου, 2000). 

Την περίοδο της Κατοχής, οι παιδικοί σταθμοί φιλοξενούν τα παιδιά των 

μητέρων, που ασχολούνται με τις αγροτικές ή άλλες εργασίες μακριά από το σπίτι 

τους, προσφέροντάς τους περίθαλψη και διαπαιδαγώγηση. Λίγο αργότερα, κατά την 

περίοδο του εμφυλίου, ιδρύονται ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές και κυρίως στα 

σύνορα με το τότε Γιουγκοσλαβικό κράτος, τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία. Ο 

ρόλος τους ήταν σύνθετος, καθώς λόγω της δομής τους, ήταν κάτι ανάμεσα σε 

εθνικούς παιδικούς σταθμούς και σε οικοτροφεία, επειδή φιλοξενούσαν και 

εσωτερικά κάποια νήπια. Τους καλοκαιρινούς μήνες δε, ορισμένα από τα Εθνικά 

Αγροτικά Νηπιοτροφεία μετατρέπονταν σε κατασκηνώσεις. Είχαν ως κύριο στόχο 

την ανάπτυξη του εθνικού φρονήματος των μη ομιλούντων την ελληνική κατοίκων 

των παραμεθόριων περιοχών, καθώς και την φιλοξενία κάποιων νηπίων, μέχρι την 

είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο (ΦΕΚ 115/Α/ 1942, άρθρο 8.1 & 8.3). Τα Εθνικά 

Αγροτικά Νηπιοτροφεία, λειτούργησαν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ως κατεξοχήν 

κοινωνικά ιδρύματα, ενώ τελευταία διακρίνουμε σαφείς παιδαγωγικοκεντρικές τάσεις  

(Zαχαρενάκης, 1996β∙ Μαστρογιάννης, 1960∙ Σαλωνίδης κ.ά., 2008∙). Σε ότι αφορά 

στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας, τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία, 

ακολουθούσαν  ξεχωριστό ημερήσιο πρόγραμμα από το 1943 έως το 1973. Κατά το 

έτος 1973,  όπου και μετονομάστηκαν σε Εθνικούς Αγροτικούς Παιδικούς Σταθμούς, 

αρχίζουν να λειτουργούν με βάση το πρόγραμμα του 1937. Τα δύο παραπάνω 

προγράμματα ήταν σχεδόν όμοια, η μόνη τους διαφορά ήταν, ότι στο πρόγραμμα του 

1943 αναφερόταν ότι  η απασχόληση των  νηπίων θα γινόταν με τον τρόπο που 

προέβλεπε το πρόγραμμα των νηπιαγωγείων (Παπαθανασίου, 2000). 

Τα ιδρύματα προσχολικής αγωγής και οι παιδικοί σταθμοί, υπαγόμενα στη 

Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, αυξάνονται 

με ταχείς ρυθμούς, κατά την περίοδο1965–1987. «Δια την ιδρυματική προστασίαν του 

παιδιού το Υπουργείον Κοινωνικής Πρόνοιας διαθέτει σήμερον τέσσαρας τύπους 

Εθνικών ιδρυμάτων: Τα Εθνικά Ορφανοτροφεία και οικοτροφεία, τους Εθνικούς 

παιδικούς σταθμούς, τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία και τας Αγροτικάς 

Μεταβατικάς Οικοκυρικάς Σχολάς (ΑΜΟΣ). (Παπαθανασίου, 2000∙ Σαλωνίδης κ.ά., 

2008). Με το πέρασμα των ετών οι κοινωνικές δομές, στις οποίες λειτουργούν 
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παιδικοί σταθμοί, γίνεται προσπάθεια να ενοποιηθούν και να συντονιστούν 

(Παπαθανασίου, 2000). 

Το 1973 τα ΕΑΝ μετατρέπονται σε Εθνικούς Αγροτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς (ΕΑΠΣ) (ΦΕΚ 95/ Α/ 1973). Η εξέλιξη του θεσμού, αρχίζει να διαφαίνεται 

καθώς γίνεται αναφορά και σε προγράμματα (ημερήσια και αναλυτικά), που 

καθορίζονται από επίσημα έγγραφα «Τα ούτω μετατρεπόμενα ιδρύματα σκοπόν έχουν 

την ημερησίαν ενδιαίτησιν, διαπαιδαγώγησιν και ψυχαγωγίαν νηπίων ηλικίας 2 ετών 

και 6 μηνών μέχρι της εγγραφής των εις το Δημοτικόν Σχολείον πάντως ουχί ανωτέρας 

των 6 ετών» (ΦΕΚ 95/ Α/ 1973, άρθρο 2) ( Σαλωνίδης κ.ά., 2008). Το 1977 με το νέο 

κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών παιδικών σταθμών (ΦΕΚ 571/Α΄/1977)  

δημοσιεύθηκε το επόμενο ημερήσιο πρόγραμμα. Το νέο αυτό ημερήσιο πρόγραμμα, 

ήταν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα με αυτό του 1962 (ΦΕΚ 124 /Α΄/ 1962), που 

εφαρμοζόταν από τα νηπιαγωγεία. Έτσι, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί, πλέον 

διέπονται από το ίδιο ημερήσιο πρόγραμμα του 1962. Στο πρόγραμμα του 1977, ο 

καταμερισμός του χρόνου σε ώρες ρουτίνας, δραστηριοτήτων και ελεύθερου χρόνου 

διαμορφώνεται ως εξής: το 70% του χρόνου αποτελούν οι ώρες ρουτίνας, το 23% οι 

παιδαγωγικές  δραστηριότητες και μόλις το 7% ο ελεύθερος χρόνος, δηλαδή το 

διάλλειμα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 1977, ο ενήλικας που ασκεί παιδαγωγικό 

έργο, τακτοποιεί τα παιδιά στις θέσεις τους, επιβλέπει για την καθαριότητά τους και 

δίνει συμβουλές ώστε να αποκτήσουν συνήθειες υγιεινής. Η εξέλιξη του θεσμού 

διαφαίνεται καθώς γίνεται αναφορά και σε προγράμματα (ημερήσια και αναλυτικά), 

που καθορίζονται από επίσημα έγγραφα. Παράλληλα, αρχίζει να γίνεται αναφορά και 

να δίνεται επιπλέον βαρύτητα στα προσόντα του παιδαγωγικού προσωπικού, τις 

σχολές προέλευσης, αλλά και τις εκάστοτε αναλογίες παιδιών και εργαζομένων  

(Παπαθανασίου, 2000∙ Σαλωνίδης κ.ά., 2008). 

Το 1984, με το (ΦΕΚ 46 / Α / 1984), οι Εθνικοί Αγροτικοί Παιδικοί Σταθμοί 

(ΕΑΠΣ), μετονομάζονται σε κρατικούς παιδικού σταθμούς (ΚΠΣ) και επιπλέον 

ιδρύονται κρατικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί (ΚΒΣ). Επίσης το 1988, (ΦΕΚ 546 / Β / 

1988), μέσα από τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των παιδικών σταθμών, 

παρατηρούμε ότι σκοπός τους είναι «η ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 

ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων, τα οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα, λόγω απασχόλησης των εργαζομένων γονέων 

τους ή λόγω άλλων κοινωνικών αιτίων». Το 1988, μαζί με το νέο κανονισμό 
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λειτουργίας των παιδικών σταθμών δημοσιεύεται και το νέο ημερήσιο πρόγραμμα. Σε 

όλα τα προγράμματα, που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, υπάρχει ένας γενικός 

καταμερισμός του χρόνου σε ώρες ρουτίνας, δραστηριότητες και ελεύθερο χρόνο. 

Στο πρόγραμμα του 1988, οι παιδαγωγικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν για 

πρώτη φορά το 45% του χρόνου, οι «ρουτίνες» το 32% και ο ελεύθερος χρόνος το 

23%. (Παπαθανασίου, 2000). 

Το έτος 1994, το ελληνικό κράτος εντοπίζει προβλήματα στους παιδικούς 

σταθμούς, που αφορούν στη γραφειοκρατία και τον αριθμό των παιδιών (υπεράριθμα 

και ολιγάριθμα τμήματα). Αποφασίζει λοιπόν να  συγχρονιστεί με τις ευρωπαϊκές 

εντολές, μέσα από ευρωπαϊκές δράσεις όπως το «Δίκτυο Παιδικής Μέριμνας της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας» και το «Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φροντίδα 

των παιδιών και άλλα μέτρα για την εναρμόνιση της απασχόλησης και των 

οικογενειακών υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών», και  να μεταβιβάσει τους 

Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς, που μέχρι τότε εποπτεύονταν από το  Υπουργείο 

Υγείας & Πρόνοιας,  στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ), με γενικότερη εποπτεία από 

το Υπουργείο Εσωτερικών.  Με την ψήφιση των νόμων (ΦΕΚ 90 / Α /1994, άρθρο 42 

του Ν 2218/1994 & π.δ. 231/Α/ 1995 & άρθρο 9 του Ν. 2503/1997) «περί 

μεταβίβασης των παιδικών σταθμών στην τοπική αυτοδιοίκηση» οι δήμοι και οι 

κοινότητες της επικράτειας, αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την οργάνωση και 

διαχείριση των νέων ιδρυμάτων ή τα ενσωματώνουν στα ήδη υπάρχοντα δικά τους, 

με την μορφή Ενιαίων Νομικών Προσώπων. Τα νέα  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.), συντάσσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, που 

επρόκειτο να ψηφιστούν από το κάθε διοικητικό συμβούλιο του νεοσύστατου 

Νομικού Προσώπου και που θα αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας τους. Η σύνταξη 

του  εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ στηρίζεται στον Πρότυπο 

Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, που έχει εκδώσει το Υπουργείο 

Εσωτερικών, με το ΦΕΚ 497/Β/ 2002 (Παπαπροκοπίου, 2003 ∙ Χαρίτος, 1998). 

Στο ΦΕΚ 497/Β/ 2002, γίνεται λόγος  και για επιβολή τροφείων στις 

οικογένειες των παιδιών που φιλοξενούνται, με τη μορφή της μηνιαίας εισφοράς. 

Επίσης, «ορίζονται κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες 

των φιλοξενούμενων παιδιών σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα», που θα 

καθορίσουν το ύψος των τροφείων. 
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Σύμφωνα με τον κανονισμό του 2002 (ΦΕΚ 497/2002), οι παιδικοί σταθμοί 

που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, έχουν σκοπό να παρέχουν μια ενοποιημένη μορφή της προσχολικής 

εκπαίδευσης με βάση τα τελευταία πορίσματα της έρευνας, να προωθούν τη φυσική, 

πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, να εξομαλύνουν 

όσο το δυνατόν τυχόν διαφορές μεταξύ των παιδιών που προέρχονται από 

διαφορετικό πολιτισμικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, να ανακουφίσουν τους 

εργαζόμενους γονείς, ενώ την ίδια στιγμή να τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα της 

σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, να διευκολύνουν τη μετάβαση των νηπίων 

από την οικογένεια στο σχολικό περιβάλλον, να παρέχουν καθημερινά στα παιδιά 

φροντίδα και διατροφή, σύμφωνα με τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας 

(Doliopoulou, 2006).  

Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, «εφαρμόζεται ημερήσιο 

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική 

ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη 

στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο 

προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής 

τιμωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό 

παράπτωμα. Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι η 

κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της 

εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. Το 

ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία 

αυτού, όπως προσέλευση και αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος και 

ανάπαυσης» (ΦΕΚ 497/2002). 

Τέλος, το 2008 με την υπ' αριθ. 78980 (15/12/2008) απόφαση του υπουργού 

Εσωτερικών, συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, τη βελτίωση των όρων λειτουργίας και τη 

διαμόρφωση προϋποθέσεων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών των δημοτικών και 

κοινοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τους πολίτες. Ως πρώτη 

προτεραιότητα της ΟΔΕ, καθορίζεται η κατάρτιση παιδαγωγικού προγράμματος για 

τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών παιδικών σταθμών. Παρόλα αυτά το 

2009, το Υπουργείο Εσωτερικών αναθέτει την εκπόνησή του στο Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού 
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι στα μέλη επιτροπής (Ομάδα 

Διοίκησης Έργου), που συγκροτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, από το ίδιο το 

υπουργείο, με βασική προτεραιότητα την κατάρτιση παιδαγωγικού προγράμματος για 

τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς (Παπασταθοπούλου, 2009). 

 Εντέλει, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησε τη σύνταξη του παραπάνω παιδαγωγικού 

προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τα πεδία της καλλιέργειας, τους στόχους, τις 

παιδαγωγικές μεθόδους/εφαρμογές για την ομαλή μετάβαση των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας στην πρωτοβάθμια, υποχρεωτική εκπαίδευση (Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο, 2009).  

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι από το σχολικό έτος 2010-2011 και για κάθε 

σχολικό έτος μέχρι και σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής», προσκαλεί τις μητέρες νηπίων που επιθυμούν να εγγράψουν 

τα παιδιά τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων. Η δράση 

υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών που αντιστοιχεί σε ένα 

σχολικό έτος (από 1
η
 Σεπτεμβρίου έως και την 31

η
 Ιουλίου), όσο και η μέγιστη 

διάρκεια της «Αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους ωφελούμενους που 

επιλέγονται. Σκοπό της δράσης αποτελεί η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους 

στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Ωφελούμενοι της δράσης 

είναι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ετήσια πρόσκληση και 

λαμβάνουν «Αξία τοποθέτησης» (voucher). 

Ως «Αξία τοποθέτησης» (voucher) ορίζεται το αντίτιμο το οποίο 

καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησής τους, στις Δομές που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους. 

Φορείς/Δομές στην κατηγορία των Παιδικών Σταθμών ορίζονται οι πάροχοι 

φροντίδας και φύλαξης, με κατηγορία θέσης Α2, για προ-νήπια από 2,5 ετών μέχρι 

την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι Δομές αυτές ανήκουν  
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στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών. Αναλυτικές 

πληροφορίες παρέχονται και στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα
1
 . 

2.2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής 

ηλικίας 

Ο Piaget (1896-1980), Ελβετός φιλόσοφος, φυσικός επιστήμονας και 

ψυχολόγος, ιδιαίτερα γνωστός για τις μελέτες του σχετικά με τα παιδιά, θεωρεί, πως 

οι ψυχολογικές δομές του ανθρώπου είναι προδιαγεγραμμένες και ανεξάρτητες από 

το κοινωνικό του πλαίσιο. Σε αντίθεση έρχεται η θεωρία του μεγάλου Ρώσου 

ψυχολόγου, Lev Vygotsky (1896-1934), κατά τον οποίο υπάρχει αλληλεπίδραση και 

εξάρτηση μεταξύ των ψυχολογικών διεργασιών του παιδιού και του περιβάλλοντός 

του.  Στην ίδια θεωρία ο Vygotsky, υποστηρίζει πως ένα περιβάλλον συνεργατικό και 

υποστηρικτικό μπορεί να κατευθύνει τη δράση του παιδιού και να του προσφέρει 

γνώση και μάθηση (Δημητρίου–Χατζηνεοφύτου, 2009). 

Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος μεγάλος Ρώσος ψυχολόγος και πιο 

σύγχρονος, ο Urie Brofenbrenner (1917-2005), ορίζει την ανάπτυξη του παιδιού ως 

διαρκή αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και 

αντιμετωπίζει το περιβάλλον του. Ο Bronfenbrenner ανέπτυξε την άποψή του μέσα 

από τη «Θεωρία των Οικολογικών Συστημάτων» ή αλλιώς «Βιο-Οικολογικό 

Μοντέλο» (Paquette & Ryan, 2001). Το «Βιο-Οικολογικό Μοντέλο» του 

Bronfenbrenner αποτελείται από τέσσερα είδη οικολογικών δομών, τέσσερα βασικά 

ομόκεντρα συστήματα: το μικροσύστημα, το μεσοσύστημα, το εξωσύστημα και το 

μακροσύστημα. Τα τέσσερα αυτά συστήματα διαμορφώνονται και 

αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ζωής του παιδιού, καθορίζουν τις επαφές 

και τις πράξεις του και αποτελούν το πλαίσιο, όπου συντελούνται οι αναπτυξιακές 

μεταβολές (Δημητρίου- Χατζηνεοφύτου, 2009). 

Ο θεωρητικός αυτός τοποθετεί το παιδί στο κέντρο του σχήματος του 

προαναφερθέντος μοντέλου, από το οποίο ξεκινούν ομόκεντροι κύκλοι 

αλληλεξαρτώμενοι, όπως αναπαρίστανται γραφικά στο Γράφημα 1 παρακάτω. Οι 

κύκλοι αυτοί δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την επιρροή και αλληλεξάρτηση του 

παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον του (Δημητρίου – Χατζηνεοφύτου, 2009). Το 

                                                           
1
 https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2016 
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παιδί δεν δέχεται παθητικά όλα εκείνα, που συμβαίνουν γύρω του, αλλά αντιθέτως, 

δρα ενεργά σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του, αναδομεί συνεχώς το περιβάλλον, 

μέσα στο οποίο ζει και κινείται, και αυτό του δίνει τη δυνατότητα, να αναπτύσσεται 

νοητικά, ψυχικά και κοινωνικο-συναισθηματικά (Paquette & Ryan, 2001).  

 

 

Γράφημα 1. Γραφική απεικόνιση της Θεωρίας των Οικολογικών Συστημάτων του 

Bronfenbrenner (Αγγελάκη κ.α., 2012, Κεφ. 1, σελ. 20) 

2.2.3 Εννοιολογικές προσεγγίσεις και οριοθετήσεις  

Η φροντίδα και αγωγή των παιδιών στην προσχολική ηλικία αποτελεί ένα 

πεδίο, που δεν έχει προσδιοριστεί επιστημονικά με απόλυτη ακρίβεια. Οι πιο 

διαδεδομένοι διεθνείς ορισμοί αναφέρουν για  το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 

πως ασχολείται με τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών από τη γέννησή τους 

μέχρι τα έξι τους χρόνια (Ζαχαρενάκης, 1996β˙ Moloney, 2010).  

Έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί σε σχέση  με την αγωγή. Ο καθηγητής Π. 

Ξωχέλλης (1978) παραθέτει τον εξής ορισμό: «Αγωγή σημαίνει το σύνολο των 

επιδράσεων, τις οποίες δέχεται ο άνθρωπος από το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 
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γενικά και ειδικότερα από τους παιδαγωγούς (γονείς και εκπαιδευτικούς), και που 

έχουν ως στόχο τους ή ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της νοητικής, συναισθηματικής, 

κοινωνικής και βουλητικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου» (Ξωχέλλης, 

1978, σ.8).  

Περιγράφοντας τους θεσμούς που σχετίζονται με τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας, κρίνεται απαραίτητος στην ορολογία  ο όρος φροντίδα, ο οποίος φανερώνει 

την πολυπλοκότητα των καθηκόντων και των σκοπών των θεσμών αυτών (Urban, 

2009). Η φροντίδα στην παιδική ηλικία είναι η μέριμνα που παρέχεται  από τους 

γονείς και από άλλους ενήλικες προς τα παιδιά. Με βάση αυτό το διαχωρισμό  

διακρίνεται: α) στη φροντίδα, που παρέχει η οικογένεια στο σπιτικό περιβάλλον και 

β) στη φροντίδα, που παρέχεται για ορισμένες ώρες της ημέρας από προγράμματα 

(Πετρογιάννης, 2001). 

Έτσι λοιπόν διακρίνεται σε δύο μορφές:  

 στην επαγγελματική φροντίδα, την οποία  προσφέρουν με επιστημονικό τρόπο 

και σε επαγγελματικό επίπεδο ενήλικες, που έχουν εκπαιδευτεί γι αυτό το 

σκοπό. Οι ενήλικες αυτοί είναι οι βρεφονηπιοκόμοι, οι οποίοι φροντίζουν το 

παιδί στην πιο τρυφερή του ηλικία,  προσφέρουν  πολύτιμη υπηρεσία στην 

κοινωνία, καθώς χτίζουν τα θεμέλια στα πιο βασικά χρόνια τους, για μια υγιή 

και ισορροπημένη ζωή.  

 Στην καθημερινή φροντίδα που παρέχεται εμπειρικά από τους γονείς και 

στηρίζεται στην αγάπη, το ενδιαφέρον και την έγνοια (Γκούβα-Κοτρώτσιου, 

2011).  

Η Ρέντζου (2011), αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια, όταν μιλάμε για αγωγή 

προσχολικής ηλικίας, προβάλλεται ο όρος «educare», σύμφωνα με τον οποίο η 

φροντίδα και η εκπαίδευση θεωρούνται παράλληλες και ταυτόσημες έννοιες. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή της Προσχολικής Παιδαγωγικής (Committee of Early 

Childhood Pedagogy) «η επαρκής φροντίδα εμπεριέχει γνωστική και αντιληπτική 

παρακίνηση και ανάπτυξη, έτσι όπως η επαρκής εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να 

λάβει χώρα σε ένα ασφαλές και πλούσιο συναισθηματικά περιβάλλον […] Ούτε το να 

αγαπάμε τα παιδιά ούτε να τα διδάσκουμε είναι από μόνα τους αρκετά για τη καλύτερη 

δυνατή ανάπτυξή τους. Η σκέψη και το συναίσθημα λειτουργούν συνεργατικά». 
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Επιπλέον, σύμφωνα με την Ρέντζου (2011), «για τον παιδαγωγό η μάθηση, η 

φροντίδα και η ανατροφή (ένας τυπικά παιδαγωγικός όρος) δεν είναι αδιαίρετες 

δραστηριότητες. Δεν πρόκειται για ξεχωριστά πεδία, τα οποία θα πρέπει με κάποιον 

τρόπο να συνενωθούν, αλλά αλληλένδετες όψεις της ζωής, οι οποίες δεν μπορούν να 

ειδωθούν χωριστά». Σε σχέση με όλα τα παραπάνω προκύπτει έντονη και επιτακτική 

η ανάγκη για την εφαρμογή προγραμμάτων, που προσφέρουν ταυτόχρονα αγωγή και 

φροντίδα (educare). 

Στη βιβλιογραφία συχνά προκαλείται σύγχυση ανάμεσα στους όρους προσχολική 

εκπαίδευση, πρώιμη αγωγή, αγωγή της πρώιμης προσχολικής ηλικίας και προσχολική 

αγωγή και παιδική φροντίδα. Αυτό εντοπίζεται να συμβαίνει, λόγω (Ζαμπέτα, 1998˙ 

Πετρογιάννης, 2001˙ Ρέντζου, 2011): 

 της διχοτομίας ανάμεσα στους όρους εκπαίδευση και πρόνοια-φροντίδα, που 

σχετίζονται με την αγωγή προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό,  

 της διαφορετικότητας των προγραμμάτων και συστημάτων των διάφορων 

χωρών, για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους.  

Ως προσχολική εκπαίδευση, ορίζεται η επίσημη και οργανωμένη αγωγή που 

παρέχεται από δύο θεσμούς, τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Νηπιαγωγεία. Το 

τμήμα αυτό του εκπαιδευτικού συστήματος αφορά την ηλικιακή ομάδα πριν την 

εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο (Ζαμπέτα, 1998 ˙ Νικολακάκη κ.ά., 2001).  

Ωστόσο, επικρατέστερος θεωρείται ο όρος «αγωγή της πρώιμης παιδικής 

ηλικίας», ο οποίος δηλώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια, το είδος των υπηρεσιών που 

παρέχονται και αναφέρονται  στην εκπαίδευση και στην φροντίδα των παιδιών, για το 

ηλικιακό κομμάτι από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδο τους στο δημοτικό σχολείο. 

Έτσι, ο όρος προσχολική εκπαίδευση θεωρείται πια ξεπερασμένος, γιατί δεν αποδίδει 

επαρκώς το περιεχόμενο των υπηρεσιών των  αντίστοιχων θεσμών (Ζαμπέτα, 1998). 

Επίσης, συναντάται ο όρος πρώιμη αγωγή, ο οποίος αναφέρεται στις υπηρεσίες 

εκείνες, που στοχεύουν στην παρακίνηση των παιδιών να αποκτήσουν ικανότητες, 

στάσεις, γνώσεις, ώστε να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει και να 

λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο μέσα σ’ αυτόν (Ball, 1994).  
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Τέλος, ο Πετρογιάννης (2001), αναφέρει τον όρο προσχολική αγωγή, ως τη 

θεσμοθετημένη, σκόπιμη και μεθοδευμένη αγωγή, που παρέχεται στα νήπια από 

ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε οργανωμένες εκπαιδευτικές μονάδες. Η 

προσχολική αγωγή, ασκείται στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. Μέσα 

στα προσχολικά αυτά ιδρύματα παρέχεται αγωγή σε συνέχεια της οικογενειακής  με 

την οποία το παιδί αποκτά τις πρώτες γνώσεις και εμπειρίες (Μετοχιανάκης, 2000). 

Όλες οι επιδράσεις που προέρχονται τόσο από το οικογενειακό, όσο και από το 

εξωοικογενειακό περιβάλλον του παιδιού από τη στιγμή της γέννησης του μέχρι και 

την εισαγωγή του στο δημοτικό σχολείο, συντελούνται μέσα στις προσχολικές αυτές 

μονάδες και δηλώνουν τη σημαντικότητα του ρόλου τους. (Πετρογιάννης, 2001). Η 

ύπαρξη και η χρήση τόσων διαφορετικών όρων καθιστούν  την προσχολική αγωγή 

μία πολυπαραγοντική και πολύπλευρη έννοια. (Ζαμπέτα, 1998˙ Ρέντζου, 2011). 

2.3  Η παρεχόμενη «ποιότητα» στα κέντρα προσχολικής αγωγής και 

φροντίδας 

2.3.1 Ορισμός της έννοιας της ποιότητας 

Η ποιότητα, ως χαρακτηριστικό των υπηρεσιών για μικρά παιδιά, σχετίζεται 

συνήθως με την επίτευξη των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης, είτε απλά των στόχων 

μάθησης. Σε μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ενδεικτικά της καλής 

ποιότητας θεωρήθηκαν τα εξής (Dahberg & Moss, 2005):  

 οι σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά και ενηλίκους, που βασίζονται   

στη στοργή 

 το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό 

 οι ασφαλείς εγκαταστάσεις 

 η αναλογία του αριθμού παιδιών- παιδαγωγών 

 η συχνότητα εκπαίδευσης των παιδαγωγών 

 το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών. 

Με το πέρασμα των χρόνων, ο ορισμός της έννοιας ποιότητα, διαφοροποιείται 

και ανακαθορίζεται. Όσο βέβαια τα χρόνια και οι δεκαετίες περνούν, η έννοια της 

ποιότητας γίνεται όλο πιο περίπλοκη και πολυσύνθετη. Έτσι το 1970, οι έρευνες 

σχετικά με την ποιότητα ήταν στραμμένες στην μητρική φροντίδα και δεν έδειχναν 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ουσιαστική φύση των καθηκόντων της φροντίδας των 

παιδιών. Ενώ γύρω στη δεκαετία του 1980, οι σχετικές έρευνες είναι 

προσανατολισμένες στην έννοια της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (Hujala et al., 

2012). Έτσι, το τι ορίζεται από τον εκάστοτε ερευνητή ως «ποιοτικό», διαφέρει και 

ποικίλλει. Σύμφωνα με τους Sheridan, Giota και Kwon (2009), σε έρευνά τους, που 

διεξήχθη στη Σουηδία και τη Νότιο Κορέα, σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα,  

αναφέρεται πως η ποιότητα είναι μία έννοια φορτωμένη με αξία και δυναμική και 

εξαρτάται από το χρόνο, το πλαίσιο και τα άτομα/φορείς που εμπλέκονται. 

Οι Denny, Hallam και Homer (2012), από την άλλη, σε έρευνά τους, που 

αφορά την παρεχόμενη ποιότητα στους παιδικούς σταθμούς, αναφέρουν τη 

σχετικότητα της έννοιας, δηλαδή ο καθένας ερμηνεύει την ποιότητα με βάση τα δικά 

του κριτήρια. Για παράδειγμα, η έννοια της ποιότητας από την πλευρά των γονέων, 

καθορίζεται με βάση τις υπηρεσίες που παρέχονται στην οικογένεια. Παρόλα αυτά, οι 

ερευνητές ορίζουν τυπικά την έννοια της ποιότητας, έχοντας ως αρχή κάποια 

διαρθρωτικά, παγκόσμια και διαδικαστικά δεδομένα. 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων, αναφέρεται στην 

παροχή ποιότητας ενός παιδικού σταθμού, συμβάλλουν επίσης, οι τακτικοί έλεγχοι 

από τους παιδιάτρους της υγείας των παιδιών, της ασφάλειας, της τήρησης των 

κανόνων υγιεινής και του διατροφολογίου των παιδιών. Επίσης, η ενημέρωση των 

γονέων και παιδιών σε ότι αφορά τους κανόνες υγιεινής και την εφαρμογή αυτών 

στην καθημερινότητά τους (American Academy of Pediatrics, 2005). 

Η έννοια ποιότητα, σε έναν παιδικό σταθμό είναι πολύπλευρη και 

πολυδιάστατη έννοια και δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα ο ορισμός της (Μάντζιου & 

Πετρογιάννης, 2009· Ρέντζου, 2011). Πολλοί φορείς, οργανισμοί, Έλληνες και ξένοι 

ερευνητές, χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία μέτρησης έχουν επιχειρήσει κατά 

καιρούς να ορίσουν την έννοια αυτή περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά, τα οποία τη 

διαμορφώνουν και τελικά την καθορίζουν (Hujala et al., 2012). 

Στο πλαίσιο της μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής 

έχουν υιοθετηθεί δύο βασικές τακτικές εκτίμησης (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009∙ 

McCrea & Piscitelli,1990∙ Murray, 1986), οι οποίες είναι: 
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(α) μέσω δομικών χαρακτηριστικών ή διαστάσεων του προσχολικού 

προγράμματος.  

(β) μέσω χαρακτηριστικών της διαδικασίας (ή δυναμικών χαρακτηριστικών) 

Δομικά χαρακτηριστικά  

Σύμφωνα με τους Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009∙ Ρέντζου, 2011∙ Mitchell, 

2002, στα δομικά χαρακτηριστικά αναφέρονται οι πτυχές του περιβάλλοντος, οι 

οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσω κανονισμών λειτουργίας και είναι τα εξής: 

 Η αναλογία παιδιών και παιδαγωγών ανά τάξη  

 Ο αριθμός των παιδιών στην τάξη (μέγεθος ομάδας)  

 Η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του/της βρεφονηπιοκόμου  

 Το μη μεταβαλλόμενο προσωπικό  

 Το τυπικό ημερήσιο πρόγραμμα  

 Η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών  

 Η διατροφή και η παροχή γευμάτων  

 Η αμοιβή των παιδαγωγών  

 Οι ικανότητες του διευθυντή. 

Διαδικαστικά χαρακτηριστικά  

            Οι Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 ∙ Ρέντζου, 2011∙ Hayes et al., 1990 

σημειώνουν ότι στα διαδικαστικά χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ποιοτικές 

διαστάσεις του περιβάλλοντος παροχής φροντίδας και αγωγής, οι οποίες είναι πολύ 

δύσκολο να ρυθμιστούν από κανονισμούς λειτουργίας, σχετίζονται άμεσα με τη 

συμπεριφορά των παιδιών και είναι τα εξής:  

 Η αλληλεπίδραση παιδιών και παιδαγωγών  

 Η συμπεριφορά των παιδαγωγών  

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών  

 Τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα  

 Παροχή μαθησιακών ευκαιριών για τα παιδιά  

 Η συνεργασία γονέων και παιδαγωγών 

 Προσχολική Τάξη – Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον.  
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Κατά συνέπεια, για να θεωρηθεί, ότι ένα προσχολικό κέντρο παρέχει 

αποτελεσματική ημερήσια φροντίδα και αγωγή θα πρέπει να πληρούνται οι 

παραπάνω τακτικές, των δομικών και διαδικαστικών χαρακτηριστικών, λαμβάνοντας 

υπόψη παράλληλα και την κουλτούρα του κάθε λαού (Ρέντζου, 2011). 

Με βάση μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 

2013 ορίστηκαν ορισμένες προτεραιότητες αναφορικά με την προσχολική αγωγή και 

φροντίδα (ΠΕΦ). Οι προτεραιότητες αυτές επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που 

συνδέονται με την ποιότητα, όπως αναγνωρίζονται στη διεθνή ερευνητική 

βιβλιογραφία και διαχωρίζονται σε:  

1) πρόσβαση/συμμετοχή: τα ποσοστά συμμετοχής των μικρών παιδιών στην 

ΠΕΦ,  

2) πολιτικές, νομικές και οικονομικές δομές: την ενοποίηση των δομών 

διακυβέρνησης για την παροχή ΠΕΦ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 

3) προσωπικό: ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της 

ποιότητας είναι το ειδικευμένο προσωπικό, 

4) διδακτικό περιεχόμενο: είναι σημαντικό τα μικρά παιδιά να μην αναπτύσσουν 

μόνο τις απαραίτητες γνωσιακές πτυχές που κρίνονται σημαντικές για την είσοδό 

τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και μη γνωσιακά στοιχεία, και  

5) συμμετοχή των γονέων: είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή υψηλής 

ποιότητας ΠΕΦ, καθώς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του 

παιδιού. 

Τελικά, ακόμη κι αν η έννοια της ποιότητας εξαρτάται από την κατάσταση, 

τους χρήστες και το πλαίσιο, στο οποίο χρησιμοποιείται, υπάρχει, ωστόσο, ένας 

κοινός πυρήνας αξιών και στόχων. Στον χώρο του παιδικού σταθμού, η έννοια της 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, σχετίζεται με το να παρέχεται στα παιδιά μία καλή 

αρχή για τη ζωή τους και με το να αναπτύξουν ικανότητες όπως την ενεργοποίηση, το 

στοχασμό, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους (Sheridan 

et al., 2009). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ύπαρξη ενός ποιοτικού προγράμματος 

παροχής ημερήσιας αγωγής και φροντίδας, το οποίο προάγει την καλύτερη δυνατή 

γνώση και ανάπτυξη των παιδιών στον ψυχοκινητικό, κοινωνικό και συναισθηματικό 
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τομέα (Ρέντζου, 2011). Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να κινούνται τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας σε ένα περιβάλλον κατάλληλα διαμορφωμένο για την ηλικία και 

τις ανάγκες τους γιατί παρέχοντάς τους τα σωστά ερεθίσματα, αποκτούν 

ολοκληρωμένες εμπειρίες, οι οποίες θα τα βοηθήσουν στη μετέπειτα ανάπτυξη και 

πορεία της ζωής τους. (Hujala et al., 2012).  

2.3.2 Η Αναγκαιότητα - επίδραση της ποιότητας της ημερήσιας φροντίδας και 

αγωγής στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών  

Η φροντίδα των παιδιών αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα στις μέρες μας, 

γιατί  η ποιοτική φροντίδα μπορεί να επιφέρει σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη 

των παιδιών. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε για πολλά χρόνια τους ερευνητές, οι 

οποίοι μελετούσαν  τις θετικές επιρροές της φροντίδας στην ανάπτυξη των παιδιών 

(Boschee, 1998). Στο επίκεντρο λοιπόν, του ενδιαφέροντος των επιστημονικών 

μελετών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται η ποιότητα της φροντίδας και της 

αγωγής. Οι επιστήμονες καταλήγουν, πως τα προγράμματα που παρέχουν υψηλής 

ποιότητας ημερήσια φροντίδα και αγωγή είναι αυτά που προσφέρουν τη μέγιστη 

δυνατή γνώση και ανάπτυξη των παιδιών. (Helburn & Howes, 1996). 

Τα οφέλη μιας υψηλής ποιότητας προσχολικής αγωγής και φροντίδας μπορεί 

να είναι κοινωνικά, οικονομικά, και εκπαιδευτικά. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, πως 

παιδιά, που πήραν μέρος σε διεθνώς αναγνωρισμένες δοκιμασίες, που αξιολογούν το 

επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων των παιδιών και που έφεραν σημαντικά 

αποτελέσματα, είναι παιδιά που συμμετείχαν σε προγράμματα προσχολικής αγωγής 

και φροντίδας υψηλής ποιότητας (OECD, 2009). Για το λόγο αυτό, στα ευρωπαϊκά 

κράτη παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση για προστασία των παιδιών από αρνητικές 

πρώιμες εμπειρίες και χαμηλής ποιότητας φροντίδα και αγωγή (Ρέντζου, 2011· 

Hujala et al., 2012).  

Επιδράσεις στις μαθησιακές διεργασίες 

Η ποιοτική φροντίδα των παιδιών αποδεικνύεται ως ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. 

Έρευνες για την παιδική φροντίδα και αγωγή έχουν δείξει, ότι όταν αυτή παρέχεται 

σε υψηλή ποιότητα, βοηθά στην ανάπτυξη της γλώσσας και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Gosche, 2009) και ασκεί επίδραση στις καθημερινές εμπειρίες των 
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παιδιών αλλά και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους (Ho et al., 2010· Korjenevitch 

& Dunifon, 2010· Sheridan et al., 2009). 

Στην ίδια γραμμή κινείται και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων. 

Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι η παρεχόμενη ποιότητα στους παιδικούς σταθμούς είναι 

εξαιρετικά σημαντική, διότι όταν ένα παιδί ζει και κινείται σε ένα ποιοτικό 

περιβάλλον, ενισχύεται η υγεία του και η γενικότερη ανάπτυξη και μάθησή του, 

βελτιώνονται οι κοινωνικές δεξιότητες, οι διαπροσωπικές του σχέσεις και η 

κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (American Academy of Pediatrics, 2005). 

Ο Gosche (2009), υποστηρίζει, επίσης, ότι η ποιοτική φροντίδα και αγωγή 

συνδέεται με την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, των προμαθηματικών 

δεξιοτήτων και τη μείωση των ποσοστών της προβληματικής συμπεριφοράς. Τα 

οφέλη της ποιοτικής φροντίδας είναι ισχυρά και έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτό είναι 

περισσότερο εμφανές στο δημοτικό σχολείο, γίνεται όμως αντιληπτό και στην 

μετέπειτα ζωή των παιδιών. Ενώ όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή τα παιδιά 

παρακολουθούν χαμηλής ποιότητας προγράμματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα στη γλώσσα, στην κοινωνική τους ανάπτυξη αλλά και στη συμπεριφορά  

τους (Gosche, 2009).  

Μέσα από εκτεταμένο αριθμό ερευνών και παρατηρήσεων έχει αποδειχθεί, 

πως, όταν η ποιότητα παρέχεται σε υψηλότερα επίπεδα, υπάρχει μεγαλύτερη εξέλιξη, 

ειδικά όσον αφορά στις γνωστικές και νοητικές λειτουργίες των παιδιών, αλλά και 

στην απόδοση της γλώσσας (Love, et al., 2003). 

Συνήθως, τα παιδιά, που πηγαίνουν σε κάποιο παιδικό σταθμό, έχει 

παρατηρηθεί μέσα από μελέτες, ότι είναι περισσότερο πολυμήχανα, έχουν 

πλουσιότερο λεξιλόγιο και είναι πιο εκφραστικά όταν μιλούν, ξέρουν περισσότερα 

για το περιβάλλον και συμμετέχουν με μεγαλύτερη ευκολία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Νόβα-Καλτσούνη, 1998˙ Clarke-Stewart, 1988 ˙ LoCasale - Crouch et 

al., 2007˙ Sylva et al., 2007). 

Οι παιδικοί σταθμοί βοηθούν το παιδί να εξελιχθεί σε διάφορους τομείς, όπως 

της σωματικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της 

συναισθηματικής ωρίμανσης, της γνωστικής ανάπτυξης και της καλλιέργειας της 

γλώσσας (Taylor et al.,1997). 
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Επίσης, έρευνες έχουν δείξει, ότι η ποιοτική φροντίδα, που παρέχεται σε 

προσχολικά κέντρα, ασκεί θετική επίδραση στην ανάπτυξη μιας ομαλής κοινωνικής 

συμπεριφοράς, τόσο με τους συνομήλικους όσο και με τους ενήλικες και μειώνει σε 

μεγάλο βαθμό την επιθετικότητα (Leach et al., 2008 ˙  Melhuish, 2004). 

Τέλος, οι περισσότεροι ειδικοί στα θέματα ανάπτυξης συνηγορούν, στο ότι τα 

παιδιά, που παίρνουν μέρος σε προσχολικά προγράμματα ημερήσιας φροντίδας 

βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, τη μνήμη τους και προετοιμάζονται επαρκώς για το 

δημοτικό σχολείο. Επίσης, συμφωνούν, πως η γνωστική πρόοδος συνδέεται με την 

υψηλής ποιότητας προσοχή και αυτές με τη σειρά τους με την υψηλής ποιότητας 

φροντίδα (Rabin, 2008). 

Επιδράσεις κοινωνικο-οικονομικές 

Σχετικά με τις επιδράσεις στις κοινωνικές διεργασίες, έρευνες έχουν δείξει ότι 

η ποιοτική φροντίδα που παρέχεται σε προσχολικά κέντρα, ασκεί θετική επίδραση 

στην ανάπτυξη μιας ομαλής κοινωνικής συμπεριφοράς, τόσο με τους συνομήλικους 

όσο και με τους ενήλικες και μειώνει σε μεγάλο βαθμό την επιθετικότητα (Leach et 

al., 2008 ˙  Melhuish, 2004). 

Επίσης, έχει αποδειχθεί  πως μέσα από προγράμματα υψηλής ποιότητας 

προάγεται η ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, ανεξάρτητα από το κοινωνικό στρώμα 

καταγωγής (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009˙ Sandstrom, 2012). Ακόμη, 

επηρεάζεται θετικά η ανάπτυξη των παιδιών που προέρχονται από χαμηλό 

οικονομικό υπόβαθρο συμβάλλοντας στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 

φτώχειας σε αντίθεση με την παρακολούθηση προγραμμάτων χαμηλής ποιότητας 

(American Academy of Pediatrics, 2005· Ho et al., 2010). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή (2011), η προσχολική εκπαίδευση και 

φροντίδα συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει θετικά στην κοινωνικοοικονομική 

μειονεξία. Όταν η προσχολική εκπαίδευση παρέχεται σε υψηλής ποιότητας βαθμό, το 

χάσμα μεταξύ παιδιών προερχόμενων από κοινωνικά ευνοημένο και κοινωνικά μη 

ευνοημένο περιβάλλον γεφυρώνεται. Επίσης, αυξάνεται το επίπεδο αριθμητισμού και 

αλφαβητισμού, γεγονός που επιφέρει τη βελτίωση του επιπέδου των αποτελεσμάτων, 
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την αποφυγή της απογοήτευσης, της εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά και της 

μεταβίβασης της φτώχειας από την μια γενιά στην επόμενη.  

Άλλη έρευνα από τις ΗΠΑ δείχνει, ότι παιδιά φτωχών οικογενειών που 

παρακολούθησαν ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, ευεργετήθηκαν 

διπλάσια σε σχέση με παιδιά προερχόμενα από περισσότερο ευνοημένο περιβάλλον 

(Barnett, 2004).  

Στη δεκαετία του 1970, όπου όλο και περισσότερες γυναίκες εισέρχονται 

δυναμικά στον εργασιακό χώρο, δημιουργείται η ανάγκη για νέα προγράμματα 

φροντίδας και αγωγής βρεφών και νηπίων (Δαράκη & Χατζηκωνσταντίνου, 

1981˙Clarke-Stewart, 1988˙ Myers, 2000). Ο παιδικός σταθμός με βάση αυτή την 

κοινωνικό-οικονομική διάσταση, βοηθάει στην οικογενειακή αλλά και στην εθνική 

οικονομία της χώρας, αφού η απόδοση της εργαζόμενης μητέρας διαρκώς αυξάνεται 

(Δαράκη & Χατζηκωνσταντίνου, 1981). 

Επίσης, παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία έχουν δεχθεί προγράμματα 

ημερήσιας φροντίδας και αγωγής μέσα από τις χρήσιμες δεξιότητες, που έχουν 

αναπτύξει για τα μετέπειτα στάδια της εκπαίδευσής τους, συμβάλλουν και στη 

μείωση της εγκληματικότητας και κατά συνέπεια στη μείωση των κυβερνητικών 

δαπανών του δικαστικού συστήματος. Το όφελος για την κοινωνία είναι πολλαπλό 

καθώς αποτελεί επένδυση για την οικονομία της χώρας, η πολιτεία γίνεται καλύτερη, 

πιο μορφωμένη και με χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας (UNICEF, 2008). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), θεωρεί μετά από ερευνά της, πως η προσχολική 

εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) θεωρείται ολοένα περισσότερο σημαντικό πρώτο 

βήμα στην μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη του παιδιού. Η ποιότητα της ζωής των 

παιδιών πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επηρεάζει το τι είδους 

μαθητές θα γίνουν αργότερα. Η ποιότητα της εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της 

ΕΕ, και τα σχολεία ασχολούνται με τα παιδιά, που προσέρχονται σε αυτά. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί, επίσης, την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα την 

ουσιαστική βάση για την επιτυχή διά βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την 

προσωπική ανάπτυξη και τη μετέπειτα απασχολησιμότητα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2013). 
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Επιπλέον, η ποιότητα της ημερήσιας φροντίδας προσφέρει μεγάλα οφέλη στα 

παιδιά των μεταναστών. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η 

συμμετοχή σε προσχολικά προγράμματα, μπορεί να είναι σε υψηλό βαθμό ευεργετική 

για τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών των μεταναστών (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2011). 

Τελικά, διαπιστώνει η Ρέντζου, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα και η 

αποτελεσματική ημερήσια φροντίδα και αγωγή για τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας θα πρέπει να θεωρούνται άμεση ανάγκη και όχι ένας απόμακρος στόχος, διότι 

προσφέρουν αξιόλογη κοινωνική και οικονομική ανταπόδοση και κέρδος στην 

κοινωνία (Ρέντζου, 2011). 

Επιδράσεις παιδαγωγικές-ψυχολογικές 

Αναφορικά με τις ψυχολογικές-παιδαγωγικές επιδράσεις, που επιφέρει η 

ποιοτική προσχολική αγωγή στο παιδί, έρευνες υποστηρίζουν πως η επιτυχία του 

παιδικού σταθμού και η υψηλής ποιότητας αγωγή και φροντίδα που προσφέρει δεν 

κρίνεται μόνο από την ποσότητα των γνώσεων, αλλά αποτελεί φυσική συνέχεια της 

οικογένειας (Taylor et al., 1997).  

Άλλες έρευνες έχουν δείξει, ότι με την πρώιμη παιδική φροντίδα 

καλλιεργείται μια ποιοτική σχέση μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού, η οποία βοηθά 

στην ανάπτυξη των διανοητικών και των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού, 

γεγονός το οποίο δημιουργεί καλύτερες σχέσεις μεταξύ μητέρας και παιδιού (Love et 

al., 1996). 

Για ένα παιδί, το οποίο μετέχει στο πρόγραμμα ενός παιδικού σταθμού,  η 

παρέα και το παιχνίδι με συνομήλικους είναι μια εμπειρία, που έχει ως αποτέλεσμα 

την κοινωνικοποίησή του και την ανάπτυξή του, τόσο κοινωνικά όσο και διανοητικά. 

Ο συνομήλικός του, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο, να είναι καθοδηγητής, 

διαμορφωτής συμπεριφοράς, ανταγωνιστής και σύντροφος στη γνώση και τη 

συνεργασία (Clarke-Stewart, 1988). 

Ακόμη και σε αντίθετες περιπτώσεις όπου το περιβάλλον αποτελεί αρνητικό 

πρότυπο σε ψυχολογική έρευνα τονίζεται,  ότι, όταν ένα παιδί συμμετέχει ενεργά 

στην ομάδα των συνομηλίκων του, πολλές από τις ιδιορρυθμίες  ομαλοποιούνται και 

αντισταθμίζονται. Η διορθωτική αυτή επίδραση ασκείται, για παράδειγμα, σε 



  Γενική Αγωγή  

 

 
32 

περιπτώσεις παιδιών, τα οποία προέρχονται από ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον 

ή αντίθετα από ένα εχθρικό, απορριπτικό οικογενειακό περιβάλλον. Η συμμετοχή 

στην ομάδα μπορεί να βοηθήσει το υπερπροστατευμένο παιδί, να λειτουργεί με 

αμοιβαιότητα και ισοτιμία, ενώ το παιδί που μεγαλώνει σε ένα απορριπτικό 

οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να συναντήσει πρόσωπα, τα οποία θα το οδηγήσουν 

στην αποδοχή και στην κατανόηση που στερείται από το οικογενειακό του 

περιβάλλον (Chase-Lansdale, 1998).  

Επίσης, ο Chase-Lansdale (1998) έχει καταδείξει πόσο κρίσιμες και 

σημαντικές θεωρούνται οι εμπειρίες και ευκαιρίες, που αποκτούν τα παιδιά στο 

πλαίσιο της οικογένειας, αλλά και των εξω-οικογενειακών περιβαλλόντων 

προσχολικής αγωγής, για την απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων της προσχολικής 

περιόδου.  

Εν κατακλείδι, έρευνες έχουν δείξει, ότι παιδιά, που συμμετέχουν σε ποιοτικά 

προσχολικά προγράμματα από μικρή ηλικία, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα 

βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ παιδιά που συμμετέχουν σε μη 

ποιοτικά προγράμματα, αντιμετωπίζουν αρνητικά αποτελέσματα τόσο στο παρόν όσο 

και στο μέλλον (Rabin, 2008).  

Σύμφωνα με την Katz (1993) τα αποτελέσματα ενός προγράμματος φαίνονται 

από τις εμπειρίες ζωής, που αποκτά κάθε παιδί μέσω της συμμετοχής του σε αυτό σε 

καθημερινή βάση (Katz, 1993).  

2.3.3 Ερευνητικές μελέτες σχετικά με την παρεχόμενη «ποιότητα» στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με την Ρέντζου (2011), οι περισσότερες έρευνες, που έχουν 

διεξαχθεί για την παρεχόμενη ποιότητα στην προσχολική αγωγή, στην Ελλάδα, 

αφορούν την περιοχή της Αθήνας (όπως οι έρευνες των Καψάλη (2008), Λαμπίδη & 

Πολέμη – Τοδούλου (1992), Παπαθανασίου (2000), Tσιάντης κ.ά. (1988), Dragonas 

et al. (1995), Petrogiannis & Melhuish (1996), Tsiantis et al. (1991)), με εξαίρεση 

τρεις έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν στην περιοχή των Ιωαννίνων (Μάντζιου, 2000· 

Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009· Σακελλαρίου κ.ά., 2007)  και μια έρευνα, η οποία 

έχει διεξαχθεί στην περιοχή του Βόλου (Κακανά κ.ά., 2007).  
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Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν δύο ερευνητικά 

προγράμματα που διεξάγονται στη χώρα μας και βρίσκονται σε εξέλιξη:  

1) Το ερευνητικό πρόγραμμα CARE που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 

2014, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιείται με τη συνεργασία 

Πανεπιστημίων έντεκα χωρών από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τη χώρα 

μας.  Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εμπειρικά τεκμηριωμένου και με σεβασμό στις 

πολιτισμικές διαφορές Ευρωπαϊκού πλαισίου μελέτης και ανάλυσης των 

αναπτυξιακών στόχων, της αξιολόγησης της ποιότητας, των παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και των πολιτικών 

μέτρων, που λαμβάνονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών/φορέων προσχολικής αγωγής-εκπαίδευσης και 

φροντίδας. Ο Συντονιστής της Ελληνικής ομάδας του προγράμματος CARE είναι ο κ.  

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

2) Το έτος 2016 πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη έρευνα με  επιστημονικό 

υπεύθυνο του προγράμματος την κ. Μαρία Σακελλαρίου Καθηγήτρια του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα διερευνά την Αξιολόγηση της Ποιότητας των 

Προγραμμάτων Παροχής Ημερήσιας Φροντίδας και Αγωγής στην προσχολική ηλικία, 

μέσα από  τις απόψεις  των εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης, αλλά και των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών μας, δηλαδή των φοιτητών των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Νηπιαγωγών και των ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής. Τα πορίσματα των δύο 

ερευνών είναι υπό διερεύνηση.  

Επομένως, τα περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα, που προέρχονται από τη 

χώρα μας και αφορούν το υπό διερεύνηση θέμα, καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα 

εντάσσεται στις χώρες, που δεν έχουν οριοθετήσει την έννοια της ποιότητας και δεν 

έχουν ένα σύστημα αξιολόγησης (Myers, 2004). Καθίσταται, επομένως, επιτακτική η 

ανάγκη για τη διεξαγωγή περισσότερων ερευνών, προκειμένου να διαμορφωθεί το 

απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, για την εξαγωγή αιτιολογικών συμπερασμάτων 

(Καψάλη, 2008), καθώς και η υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου της 

ποιότητας.  
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2.3.4 Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα 

Οι ερευνητικές προσπάθειες, που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, 

καταδεικνύουν, ότι η παρεχόμενη ποιότητα από τους ελληνικούς παιδικούς σταθμούς 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (Λαμπίδη & Πολέμη – Τοδούλου, 1992· Μάντζιου, 

2001· Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009· Παπαθανασίου, 1997· Ρέντζου, 2011· 

Τσιάντης κ.ά., 1988·  Petrogiannis, 2002). 

Αυτό το αποτέλεσμα η βιβλιογραφία έχει προσπαθήσει να το εξηγήσει, 

αποδίδοντάς το στο ότι: 

α) δε δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στην παρεχόμενη ποιότητα από τους βρεφικούς 

και νηπιακούς σταθμούς (Πετρογιάννης, 2012). 

β) η Ελλάδα δε διαθέτει κάποιο σύστημα συστηματικής αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, παρά την αποδεδειγμένη σημασία της (Δραγώνα, 2008· 

Κακανά κ.ά., 2007· Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008· Πετρογιάννης, 2001· 

Ρέντζου, 2011· Σακελλαρίου, 2006 ·McAfee et al., 2010). 

γ) δεν υπάρχουν στη χώρα μας φορείς ελέγχου, που να στοχεύουν στη διασφάλιση 

της ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας από παιδικούς σταθμούς. 

Αφού λοιπόν, δεν έχει υιοθετηθεί και δεν εφαρμόζεται κάποιο σύστημα ελέγχου και 

διασφάλισης της ποιότητας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα,  οι παρεχόμενες υπηρεσίες να 

μην ελέγχονται και να μην αξιολογούνται (Ρέντζου, 2011· Hutchins et al., 2009). 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, πως οι καταγγελίες για πλημμελή και ελλιπή λειτουργία 

των παιδικών σταθμών, δε σπανίζουν (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008· 

Παπασταθοπούλου, 2009· Πετρογιάννης, 2001· Ρέντζου, 2011). 

δ) τέλος, τα ερευνητικά δεδομένα, που φέρουν το θέμα στο προσκήνιο και 

αναδεικνύουν την αξία και σημαντικότητά του είναι περιορισμένα. Συμπερασματικά, 

επισημαίνει η Ρέντζου (2011), τα πορίσματα προηγούμενων ερευνών, που έχουν 

διεξαχθεί στην Ελλάδα, συνηγορούν στο ότι η λειτουργία των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι έχει αφεθεί στην 

τύχη της. 
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2.3.5 Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας  

Τα σημαντικότερα από τα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας, που 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες έρευνες σχετικά με το θέμα αυτό και αξιολόγησαν τις 

διαστάσεις της ποιότητας παρεχόμενης ημερήσιας φροντίδας και αγωγής είναι:  

1. Κλίμακα αξιολόγησης Περιβάλλοντος Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, Κλίμακα 

Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – Αναθεωρημένη και Κλίμακα 

Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – Επέκταση (Early Childhood 

Environment Rating Scale (ECERS), Early Childhood Environment Rating Scale – 

Revised (ECERS - R) και Early Childhood Environment Rating Scale – Extension 

(ECERS – E)): αναπτύχθηκαν για να προσδιορίσουν τη σφαιρική ποιότητα των 

προγραμμάτων παροχής ημερήσιας φροντίδας και αγωγής μετρώντας τα δομικά και 

διαδικαστικά χαρακτηριστικά ή και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία των 

προγραμμάτων για παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών. Πρόσθετη στην ECERS-R 

είναι η ECERS – E, που αξιολογεί την ποιότητα της διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό 

προσχολικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται. Επίσης, η Κλίμακα Αξιολόγησης 

Περιβάλλοντος Νηπίων και Κλίμακα Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Νηπίων – 

Αναθεωρημένη (Infant/ Toddler Environment Rating Scale (ITERS) και Infant/ 

Toddler Environment Rating Scale Revised (ITERS-R)): είναι μια κλίμακα σχεδόν 

ίδια με την ECERS. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι η ITERS χρησιμοποιείται για να 

αξιολογήσει τη συνολική ποιότητα φροντίδας και αγωγής που παρέχεται καθημερινά 

σε τάξεις βρεφών και μικρών νηπίων ηλικίας έως 30 μηνών (2,5 ετών)  (Denny et al., 

2012).  

2. Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών (Child Care Facility Schedule (CCFS)): 

Δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση της ποιότητας των παιδικών σταθμών. Η 

μέτρηση στηρίζεται σε συνέντευξη με τη διευθύντρια και στην παρατήρηση των 

χώρων και των δραστηριοτήτων του παιδικού σταθμού, καθώς και των συναλλαγών 

του/της παιδαγωγού με τα παιδιά (Μάντζιου, 2001· Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009·  

Petrogiannis & Melhuish, 2001).  

3. Κλίμακα Αλληλεπίδρασης Φροντιστών (Caregiver Interaction Scale (CIS)): 

βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο της Baumrind για την κοινωνικοποίηση που 

υποστηρίζει ότι η ζεστασιά του φροντιστή, το επίπεδο της τιμωρητικής συμπεριφοράς 
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και η περιοριστικότητα έχουν σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη του παιδιού. Η 

κλίμακα αυτή σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση του προσωπικού και 

ότι είναι σε θέση να διακρίνει τους φροντιστές με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης 

(Μάντζιου, 2001· Petrogiannis & Melhuish, 2001). 

 4. Παγκόσμιες Οδηγίες Αξιολόγησης (Οργανισμός για την Διεθνή Εκπαίδευση 

Μικρών Παιδιών (ACEI Global Guidelines Assessment (Association for Childhood 

Education International – GGA)): Η κλίμακα αυτή αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο 

Σύνδεσμο Προσχολικής Αγωγής (ACEI/OMEP) και βασίζεται στην έκδοσή τους με 

τίτλο «Παγκόσμιες οδηγίες για την εκπαίδευση και αγωγή των μικρών παιδιών» 

(Jalongo et al, 2004). Το εργαλείο αξιολόγησης ACEI GGA, σχεδιάστηκε με σκοπό 

να επιτρέψει στα διάφορα κέντρα παροχής προσχολικής αγωγής και φροντίδας, 

κυρίως αναπτυσσόμενων χωρών, να αξιολογήσουν το πρόγραμμά τους 

χρησιμοποιώντας βασικές οδηγίες που συμβάλλουν στην ποιότητα (Hardin et al, 

2005). Καθώς, οι δημιουργοί της κλίμακας έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση 

της στην Ελλάδα και την εισαγωγή των δεδομένων μας στην παγκόσμια βάση 

δεδομένων, αποφασίστηκε να γίνει επίσημη μετάφραση της κλίμακας στα Ελληνικά. 

Η μετάφραση της κλίμακας δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

(Ρέντζου, 2011). 

5. Προφίλ Αξιολόγησης για Προγράμματα Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας 

(Assessment Profile for Early Childhood Programs (Profile)): Σχεδιάστηκε ώστε να 

παρέχει ποσοτικές μετρήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και αγωγής 

των προσχολικών τάξεων και των διδακτικών πρακτικών, με σκοπό την οργάνωση 

των κανονισμών λειτουργίας του προγράμματος και τη βελτίωσή του. Η κλίμακα 

αυτή υπάρχει σε διαφορετικές εκδοχές, που καλύπτουν τα βρεφικά τμήματα μέχρι 

δύο ετών, τα τμήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας από 2 έως 5 ετών, αλλά και 

παιδιών σχολικής ηλικίας από 6 μέχρι 10 ετών (Petrogiannis & Melhuish, 2001). 
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3 Ειδική Αγωγή 

3.1   Εισαγωγή 

Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της παρακολούθησης παιδαγωγικών 

προγραμμάτων, μέσα στις σχολικές δομές. Κυρίαρχο στόχο της προσχολικής αγωγής 

αποτελεί η αποδοχή της διαφορετικότητας, του πολιτισμικού, γλωσσικού και 

θρησκευτικού πλουραλισμού. Τόσο τα παιδιά όσο και οι παιδαγωγοί θα πρέπει να 

αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο  τις διαφορές τους, ώστε  να καταπολεμήσουν ή να 

αποφύγουν τη διαμόρφωση στερεοτύπων και να ενθαρρύνουν το σεβασμό 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2011). 

Για τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, η μάθηση αλλά 

και η επίδειξη  των γνώσεων και των ικανοτήτων τους επιτυγχάνεται με πολλούς 

τρόπους (π.χ. μέσα από την κίνηση, τη μουσική κ.ά.). Το  έδαφος είναι πρόσφορο για 

την απόκτηση εμπειριών, γι’ αυτό οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην παροχή  

πολλαπλών και διαφορετικών ευκαιριών έκφρασης, μέσα από πολλαπλούς κώδικες 

επικοινωνίας.  Οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας μέσα από διαφορετικές μεθόδους 

διδασκαλίας (ατομικές και ομαδικές), από καθημερινές ρουτίνες, από την οργάνωση 

του απαιτούμενου χρόνου για την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες δεξιότητες ή σε 

ερωτήματα, από την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση και την επιβράβευση, 

οφείλουν να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλωσορίζουν και να 

αποδέχονται το κάθε ξεχωριστό και μοναδικό παιδί, καθώς και τις οικογένειες τους 

με την κουλτούρα τους, τη θρησκεία τους και την γλώσσα τους (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, 2011). 

H ακαταλληλότητα ή  η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος αποφέρουν 

αρνητικές συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά, την εκπαίδευση και την κοινωνική τους 

συγκρότηση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο, που θα συνεχίσει να υπάρχει, όσο 

δεν πραγματοποιούνται οι αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, που θα το 

καταστήσουν ικανό να καλύψει τις ανάγκες αυτές (Τζουριάδου & Μπάρµπας, 2001). 
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3.2   Ειδική Αγωγή- Θεωρητική Προσέγγιση 

3.2.1 Ομάδες- Είδη πληθυσμών ειδικής αγωγής  

Κατά την προσχολική ηλικία στην ομάδα παιδιών με ειδικές ανάγκες 

περιλαμβάνονται δύο είδη πληθυσμών, που εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα 

μάθησης ή προσαρμογής: α) παιδιά σε επικινδυνότητα για σχολική υπο-επίδοση ή 

αποτυχία (Lerner, Lowenthal & Egan, 2003) δίχως διαγνωσμένες ανεπάρκειες και β) 

παιδιά, στα οποία οι δυσκολίες συνδέονται με αναγνωρισμένες ανεπάρκειες ή 

αναπηρίες (Μπάρμπας, 2012∙ Lerner et al., 2003). 

Οι δυο αυτοί πληθυσμοί παρά τις διαφορές τους, παρουσιάζουν κοινά 

στοιχεία σε σχέση με την αξιολόγηση και τις πρακτικές παρέμβασης (Lerner et al., 

2003).   

α) Παιδιά σε επικινδυνότητα 

Καθοριστική για τη μάθηση των παιδιών, κρίνεται η πρώτη παιδική ηλικία 

(μέχρι τα 6 χρόνια), κατά την οποία τα προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται πολλές 

φορές ακόμη και από τη γέννηση ή από τους πρώτους μήνες της ζωής. Οι πιο 

ραγδαίες και κρίσιμες εξελίξεις παρατηρούνται στην περίοδο αυτή, κατά την οποία το 

1/3 των παιδιών βρίσκεται σε επικινδυνότητα για σχολική αποτυχία (Lerner et al., 

2003∙ Zervigon - Hakes, 1995) 

 Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται περιβαλλοντικοί - κοινωνικοί παράγοντες,  

οι οποίοι απειλούν τη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μικρών 

παιδιών και οδηγούν σε συνθήκες, που αυξάνουν την πιθανότητα αποτυχίας 

του παιδιού, ακόμη και στα πιο βασικά επίπεδα μάθησης. Αυτοί είναι (Lerner 

et al., 2003): 

 οικονομική και κοινωνική ένδεια, αίτια που συνδέονται με τη φτώχεια και το 

χαμηλό κοινωνικο-μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 

 διαλυμένη    οικογένεια,  

 ανεπαρκής υγιεινή φροντίδα, 

 κακοποίηση καθώς και χαμηλή ποιότητα στη βασική φροντίδα του παιδιού. 



  Ειδική Αγωγή  

 

 
39 

Οι βιολογικοί- εγγενείς παράγοντες επικινδυνότητας, οι οποίοι  μπορεί να 

οδηγήσουν σε αναπτυξιακά προβλήματα, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 

επίπεδο της ανικανότητας είναι (Lerner et al., 2003): 

 χρωμοσωμικές διαταραχές,  

 εγγενείς ανωμαλίες μεταβολισμού,  

 βιοϊατρικά προβλήματα όπως προωρότητα, ανοξείες, τραυματισμοί, κ.ά.   

β) Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / αναπηρία 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις, όπου οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να αφορούν τη σωματική, συναισθηματική, νοητική 

και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και χρήζουν παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής 

(Lerner et al., 2003). 

Επίσης, υπάρχουν και κάποια παιδιά, τα οποία  εκδηλώνουν κάποιες πρώιμες 

ενδείξεις για προβλήματα σχολικής μάθησης. Τα παιδιά αυτά έχουν αυξημένη ανάγκη 

από ειδικές ρυθμίσεις και προσαρμογές στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον και 

δεν δικαιούνται υπηρεσίες ειδικής αγωγής. 

Στην ομάδα αυτών των παιδιών θεωρείται αναγκαίος ο έγκαιρος εντοπισμός 

των προβλημάτων και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους μέσα σε ένα θετικό, 

υποστηρικτικό πλαίσιο, προκειμένου να μην οδηγηθούν σε επικινδυνότητα για 

σχολική αποτυχία (Foorman, Francis, Beeler, Winikates & Fletcher, 1997 ∙ Lerner et 

al., 2003). 

Σε ότι έχει να κάνει με τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των παιδιών, τον 

κυρίαρχο ρόλο παίζουν η κοινωνική, η εκπαιδευτική πολιτική καθώς και η νομοθεσία 

κάθε χώρας (Lerner et al., 2003). 

3.2.2 Ιστορική αναδρομή του Θεσμού - Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα 

Η εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 

δεν αποτελεί μια στατική διαδικασία αλλά αντίθετα εξελίσσεται διαρκώς σε όλες τις 

χώρες, τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα με διαφορετικούς τρόπους. Στην εξέλιξή 

της συνέβαλαν οι αλλαγές στις αντιλήψεις, στις πολιτικές που εφαρμόζονται, καθώς 

και στην πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων της ειδικής εκπαίδευσης (Νάνου, 
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2009∙ Χατζημανώλη, 2005). Ως βασικός άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής στις 

χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας προβάλλεται  

η τάση του «ένα σχολείο για όλους», με καθοριστικότερη για την ένταξη του θεσμού 

τη δεκαετία του 1980 ( Γεωργιάδη, Κουρκούτας & Καλύβα, 2007). 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας το 1994, αποτελεί ακόμη 

ένα σημαντικό σταθμό για τη συνεκπαίδευση. Πολύ σημαντικά στάθηκαν τα 

πορίσματα του συνεδρίου, τα οποία άσκησαν  σημαντική επιρροή στην εκπαιδευτική 

πολιτική πολλών χωρών και είναι τα εξής: 

 Το βασικό δικαίωμα για εκπαίδευση ανήκει σε κάθε παιδί. 

 Κάθε παιδί έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, ικανότητες και 

μαθησιακές ανάγκες. 

 Οι ανάγκες καθώς και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, θα 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την παροχή των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. 

 Το συνηθισμένο σχολείο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για τα παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφού η πολιτική της ενσωμάτωσης στα 

σχολεία αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εξάλειψης του διαχωρισμού 

και του αποκλεισμού των παιδιών με ειδικές ανάγκες, από τις κοινές 

εκπαιδευτικές διαδικασίες (Γεωργιάδη κ.ά., 2007).   

Μετά τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994), η παιδαγωγική συζήτηση 

στρέφεται από την πρόταση της ενσωμάτωσης (mainstreaming) και της ένταξης, 

(integration) σε αυτήν της συνεκπαίδευσης (inclusion) των μαθητών, με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε «ένα σχολείο για όλους» (Νάνου, 2009 ∙ Watkins, 

2003). Η πολιτική της συνεκπαίδευσης προωθεί την αναδιοργάνωση της σχολικής 

κοινότητας, ώστε να συμπεριλάβει (Include) και τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντίθετα,  ο θεσμός της ένταξης απαιτεί την προσαρμογή του 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις απαιτήσεις του αναλυτικού 

προγράμματος και του σχολείου (Νάνου, 2009∙ Χατζημανώλη, 2005). 

Με δεδομένους αυτούς τους ιστορικούς σταθμούς γύρω από την ειδική 

αγωγή, η Ελλάδα πλαισιωμένη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα γνωσιοκεντρικό, 
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κατασκευάζει νέες μορφές εκπαιδευτικών αναγκών. Μέσα από τα τμήματα ένταξης, 

επιχειρεί την εκπαιδευτική πρακτική της συνδιδασκαλίας. Η συνδιδασκαλία 

εφαρμόζεται από δύο εκπαιδευτικούς, έναν της γενικής και έναν της ειδικής αγωγής 

(co-teaching), προκειμένου να επιτευχθεί η διαδικασία ένταξης των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση. Ωστόσο, παρατηρείται συχνά-  

ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο- παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν χωρίς 

την υποστήριξη του ειδικού παιδαγωγού. Σε αυτές τις  περιπτώσεις, οι αρχές του 

«σχολείου για όλους», τηρούνται μεν, αλλά είναι αποκλειστικά βασισμένες στην 

ευαισθησία των παιδαγωγών. Δηλαδή, παρέχονται χωρίς ειδικές γνώσεις από το 

προσωπικό, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές (Νάνου, 2009). 

Οι πρώτες προσπάθειες για Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) στην 

Ελλάδα έχουν τα χαρακτηριστικά της φιλανθρωπίας και στοχεύουν στο να παρέχουν 

αγωγή και φροντίδα σε βασικές δεξιότητες σε παιδιά με αισθητηριακές ή σωματικές 

αναπηρίες, χωρίς να εφαρμόζουν πρακτικές ένταξης. Ξεκινάνε μέσα από 

φιλανθρωπικά σωματεία και μεμονωμένες προσπάθειες ιδιωτών (Σούλης, 2002). 

Μέχρι τις αρχές του 1980, η νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

(ΕΑΕ) ήταν αποσπασματική και βασιζόταν σε διατάγματα. Πρώτος αυτοτελής Νόμος 

ήταν ο 1143/31.3.1981 «περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως 

απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού και 

άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων». Ο νόμος αυτός ήταν  αντιγραφή σχετικής 

νομοθεσίας άλλων χωρών και αναπόφευκτα δέχτηκε έντονη κριτική από πολλούς, 

αφού όχι μόνο δε συνέβαλε στη πολιτική της ένταξης, αλλά αντίθετα ενίσχυσε την 

κατάταξη και κατηγοριοποίηση των παιδιών, σε φυσιολογικά και μη φυσιολογικά, 

οδηγώντας τα παράλληλα στην περιθωριοποίηση. Τα βασικότερα σημεία του νόμου 

εστίαζαν στον προσδιορισμό του όρου, αποκλίνοντα άτομα, στην πρόβλεψη για 

παροχή ειδικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες 

ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, που αφορούσαν δομές ειδικής αγωγής (ειδικά 

σχολεία και ειδικές τάξεις), όπως επίσης και σε ζητήματα αρμοδιοτήτων σχετικών με 

την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την  

μεταβίβασή τους  στο υπουργείο παιδείας (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). 
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Την επόμενη διαδοχικά σημαντική νομοθεσία για την ειδική αγωγή στην 

Ελλάδα αποτελεί ο Νόμος 1566/30.9.1985
2
. Μέσα από σχετικές ρυθμίσεις του, 

προωθείται για πρώτη φορά η πρακτική της ένταξης και  η νομοθεσία για την ειδική 

εκπαίδευση, εντάσσεται στη νομοθεσία της γενικής εκπαίδευσης (Λαμπροπούλου & 

Παντελιάδου, 2000). Με τον νόμο αυτό όλες οι αρμοδιότητες που αφορούσαν σε 

ζητήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελματικής) καθώς και 

θέματα που σχετίζονται με την  αποκατάσταση των μαθητών με αναπηρίες/ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, μεταβιβάζονται αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας. Ο 

συγκεκριμένος νόμος αποτελεί την αφετηρία, για τη δημιουργία και τη λειτουργία 

των ειδικών τάξεων στα ειδικά σχολεία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). 

Ακολουθεί ο Νόμος 2817/14.3.2000
3
, ο οποίος επεμβαίνει διορθωτικά στις 

προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, με στόχο την εξάλειψη των αδυναμιών. Οι 

κυριότερες ρυθμίσεις αυτού του νόμου είναι: 

 η αναδιατύπωση της ορολογίας της ειδικής αγωγής/εεα,  

 η αποφυγή της αναφοράς στις αιτίες των προβλημάτων, 

 η λήψη μέτρων για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης,  

 η φοίτηση στο ειδικό σχολείο αφορά μόνο στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις 

αναπηρίας,  

 η καθιέρωση του   θεσμού των περιοδευόντων εκπαιδευτικών,  

 η δημιουργία νέων ειδικοτήτων προσωπικού ειδικής αγωγής, 

 η κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας και η παροχή 

σύγχρονων μέσων διδασκαλίας,  

 η λειτουργία στην έδρα κάθε νομού των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης 

και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), καθώς και 

 η ίδρυση του τμήματος ειδικής αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την 

επιστημονική έρευνα των σχετικών ζητημάτων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 

Και ο νόμος αυτός επικρίθηκε, γιατί, παρά την αρχική του πρόθεση για τη 

δημιουργία ενός νέου σχολείου για όλους τους μαθητές, δημιουργείται με την 

                                                           
2
 Νόμος 1566/1985. Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης και άλλες διατάξεις.  

3
 Νόμος 2817/2000. Ειδική Αγωγή ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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εφαρμογή του, ένα παράλληλο ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα, για τους μαθητές με 

αναπηρία (Σούλης, 2002). 

Το 2008, ψηφίστηκε ο Νόμος 3699/2008
4
, «ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Τα κυριότερα σημεία του 

νόμου αυτού είναι: 

 Η θεσμοθέτηση  του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ειδικής αγωγής, η οποία 

πρέπει να λειτουργεί πλέον ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας 

εκπαίδευσης, 

 η αντικατάσταση του όρου ειδική αγωγή από τον όρο ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση (ΕΑΕ), 

 η χρήση της έννοιας της αναπηρίας, ως προέκταση της ανθρώπινης ύπαρξης, 

 η αναγνώριση των μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, ως άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) και η πρόβλεψη ενεργειών για την 

εκπαιδευτική τους υποστήριξη,  

 η μετονομασία των Κ.Δ.Α.Υ. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρα Διάγνωσης, 

Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης), 

 η σύσταση του επίσημου φορέα επαρκούς γνώσης της ελληνικής νοηματικής 

γλώσσας (η οποία έχει αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα των κωφών με το 

νόμο 2817/14.3.2000) και της γραφής Braille και η στελέχωση και οι 

αρμοδιότητές του, που αφορούν σε ζητήματα κωφών και τυφλών μαθητών, 

καθώς και 

 η ενίσχυση της υποστηρικτικής διδασκαλίας, με τη μορφή της παράλληλης 

στήριξης, ως μέσο προώθησης της ένταξης των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008). 

Στην Ελλάδα, για πολλά χρόνια η εκπαίδευση των παιδιών με 

αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) χαρακτηρίστηκε αναποτελεσματική, 

γιατί δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες τους (Παπασπύρου, Τάσση & 

Σούλης, 2013). Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση της 

εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, η πολιτική της εφαρμογής της 

                                                           
4
 Νόμος 3699/2008. Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, τεύχος Α΄, αρ. Φύλλου 199. 
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συνεκπαίδευσης δεν προωθείται, λόγω αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

(Zoniou-Sideri, Deropoulou- Derou, Karagianni & Spandagou, 2006). 

3.2.3 Εννοιολογικές προσεγγίσεις και οριοθετήσεις 

Οι σχολικές διαδρομές, στις οποίες μπορεί να πορευτεί ένας μαθητής μέσα 

στην ειδική αγωγή, είναι δύο. Η πρώτη διαδρομή αναφέρεται στο γενικό σχολείο, 

κυρίως μέσα από το θεσμό του τμήματος ένταξης, και η δεύτερη αφορά τα ειδικά 

σχολεία (ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΤΕΕ και ΕΕΕΕΚ). 

Κεντρικός προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής της ειδικής αγωγής είναι, 

να ενταχθούν, όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές με αναπηρίες στη γενική 

εκπαίδευση. Αυτή η διαδρομή ακολουθείται από την πλειοψηφία  των μαθητών της 

ειδικής εκπαίδευσης (Μπάρμπας, 2012). 

Δεύτερο βασικό στόχο, αποτελεί η κοινωνικοποίηση, δηλαδή η ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική συμμετοχή του μαθητή στο σχολικό 

και κοινωνικό περιβάλλον (Μπάρμπας, 2012). 

Για τη δεύτερη διαδρομή, δηλαδή τις ειδικές μονάδες, όπου κατά κανόνα 

φοιτούν μαθητές με πιο σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες στην ένταξή τους στο 

γενικό σχολείο, δεν υπάρχουν σαφείς διατυπωμένοι στόχοι ή προσανατολισμοί. 

(Μπάρμπας, 2012). 

Σκόπιμο είναι στο σημείο αυτό, να αποσαφηνίσουμε κάποιους όρους, που 

χαρακτηρίζουν την ειδική αγωγή.  Ο όρος ένταξη χρησιμοποιείται, για να δηλώσει τη 

διαδικασία ένταξης των μαθητών, στο κοινό μαθησιακό πρόγραμμα του γενικού 

σχολείου και τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεών τους (Μπάρμπας, 2012), 

έχοντας ως κεντρική  φιλοσοφία την αποδοχή της διαφορετικότητας και προώθηση 

της ιδέας, της δημιουργίας ενός σχολείου για όλους (Barnes & Mercer, 2004). Μέσα 

σε αυτό, όλες οι διαφορετικές ομάδες των μαθητών, καθώς και τα χαρακτηριστικά 

της ιδιαίτερης κουλτούρας που κουβαλάει κάθε ομάδα, γίνονται αποδεκτά με 

σεβασμό, ώστε να μπορούμε να πούμε, ότι η ενταξιακή εκπαίδευση αφορά όλους 

τους μαθητές και όχι μόνο τους ανάπηρους (Slee, 2001).  

Ένας δεύτερος όρος, η ενσωμάτωση, αφορά σύμφωνα με τη Τζουριάδου 

(1995), τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και της 
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απομόνωσης των μαθητών με αναπηρία, αλλά σε σχέση με το οργανωτικό πεδίο. Από 

την άλλη, η Πολυχρονοπούλου (2011), αναφέρει, ότι ο όρος ενσωμάτωση 

επικεντρώνεται στις έννοιες του μέσου και του στόχου. Με βάση αυτό τον ορισμό, η 

ενσωμάτωση στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών με αναπηρία και 

το μέσο αφορά, στην αποφυγή των διαχωριστικών πρακτικών. 

Επίσης, για την περιγραφή της φοίτησης μαθητών με αναπηρία  στο γενικό 

σχολείο, θα συναντήσουμε και άλλους όρους στη βιβλιογραφία, όπως: 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, εκπαίδευση του μη αποκλεισμού (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2000), συνεκπαίδευση (Τάφα, 1997), ενιαία εκπαίδευση, εκπαίδευση για όλους και 

συμμετοχική εκπαίδευση (Φτιάκα, 2007). 

Την έννοιας της ένταξης, διαδέχεται η έννοια της συνεκπαίδευσης. 

Προϋπόθεση για τη δημιουργία της, είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο 

αντιμετωπίζει τους μαθητές ως ισότιμα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

ανεξάρτητα από όποια διαφορετικότητα κι αν φέρουν (Barton, 2004), με φοίτηση 

ενιαία, σε κοινό σχολικό πλαίσιο όλων των μαθητών, με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Γεωργιάδη κ. ά., 2007).  

Σύμφωνα με τη Ζώνιου-Σιδέρη (2000) για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, στηριζόμενοι στην ελληνική βιβλιογραφία και εμπειρία, θα 

μπορούσε κανείς να πει, πως η εννοιολογική διάσταση του όρου συνεκπαίδευση, 

εμπεριέχεται στον όρο ένταξη, καθώς η ένταξη δεν αποτέλεσε το στόχο για τη 

δημιουργία ενός σχολείου με σεβασμό στην αναπηρία και τη διαφορετικότητα,  αλλά 

το μέσο γι’ αυτή την προσπάθεια. 

Αναφορικά με την πετυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης 

απαιτείται: 

 να δοθούν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και να ανασχεδιαστούν με 

τέτοιο τρόπο οι συνθήκες, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή των 

μαθητών και όχι απλά να χορηγούνται τυπικές εκπαιδευτικές παροχές,  

 να προσαρμόζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ιδιαίτερες ανάγκες 

του κάθε μαθητή, με την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη (ανθρώπινη 

και τεχνική), 
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 να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή εκπαίδευση /επιμόρφωση  όλου του 

προσωπικού (εκπαιδευτικού, υποστηρικτικού και διοικητικού, όπως βοηθών, 

διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, κλπ.), που εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

των παιδιών, καθώς η συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού της 

συνεκπαίδευσης, είναι καθοριστική (Γεωργιάδη, 2007∙ European 

Commission, 2012).   

Από τα παραπάνω προκύπτει, πως η συνεκπαίδευση απαιτεί, ανασχεδιασμό 

των στόχων της εκπαίδευσης μέσα από την αλλαγή των συγκεκριμένων δομών, 

συνεχή εκπαίδευση/επιμόρφωση, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, εγκατάλειψη των 

προκαταλήψεων, αποδοχή της διαφορετικότητας και προσπάθεια για εξασφάλιση 

ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).  

Πώς θα μπορούσε, όμως, να πραγματοποιηθεί μέσα στην τάξη η διαχείριση 

των ατομικών διαφορών, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες όλων των μαθητών; Οι 

μαθητές αλλάζουν καθημερινά μεταξύ τους, από μέρα σε μέρα, από χρόνο σε χρόνο, 

σε σχέση με την ανατροφή τους, την κατάσταση της υγείας τους, τις ικανότητές τους,  

τα κίνητρά τους, την αισθητική τους και πολλούς άλλους παράγοντες. Λαμβάνοντας 

υπόψη  όλες αυτές τις ατομικές διαφορές, και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

του εκπαιδευτικού προγράμματος, πρέπει να υπάρξει αφενός πολύς χρόνος, 

επαναδιαπραγμάτευση των στόχων μέσα από ένα ευρύ φάσμα νέων στρατηγικών και 

αφετέρου ευελιξία, διαρκής έλεγχος, και διαφοροποίηση (Νάνου, 2009 ∙Weston 

1992). 

Στην ειδική αγωγή τα τελευταία χρόνια θεωρείται πολύ διαδεδομένη, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και διεθνώς η μέθοδος της συνδιδασκαλίας (co-teaching). Κατά  

την συνδιδασκαλία, προωθούνται οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τάξεις συνεκπαίδευσης (Νάνου, 2009∙ 

Scruggs, Mastropieri & Mcduffie, 2007). 

Μία νέα διδακτική μέθοδος παρουσιάζεται, με τον όρο παράλληλη στήριξη. 

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική προσέγγιση, όπου οι δύο εκπαιδευτικοί γενικής και 

ειδικής αγωγής, συνδιδάσκουν σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης,  έχοντας συντονίσει 

και μοιράσει τις προσπάθειές τους,  σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της 

τάξης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει για όλους τους μαθητές, με ή 

χωρίς ειδικές ανάγκες. (Friend, & Bursuck, 2009∙ Friend & Cook, 2012∙ 
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Μαυροπαλιάς & Αναστασίου, 2013). 

Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης στοχεύει στην αύξηση των εκπαιδευτικών 

επιλογών των μαθητών με αναπηρίες, ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή τους και στην 

ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής τους (Mastropieri, Scruggs, Graetz, Norland, 

Gardizi, & McDuffie, 2005∙  Μαυροπαλιάς & Αναστασίου, 2013). Κατά το 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δίνεται η δυνατότητα μεγάλης 

ευελιξίας, στους συνδιδάσκοντες ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. 

Σχετικά με το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που αποβλέπουν στη 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας αναφέρονται διάφοροι 

τύποι παράλληλης στήριξης (Croteau, 2000∙ Friend, & Bursuck, 2009∙ Friend & 

Cook, 2012∙ Μαυροπαλιάς & Αναστασίου, 2013). 

 Ένας διδάσκει, ένας βοηθάει (One teach, one assisting). Υπεύθυνος για τη 

διδασκαλία στην τάξη είναι ο δάσκαλος της γενικής εκπαίδευσης και ο 

δάσκαλος της ειδικής, στηρίζει επικουρικά  τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  

 Ένας διδάσκει- ένας παρατηρεί (One teaching – One observing). Ο δάσκαλος 

της γενικής τάξης, είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία του γνωστικού 

αντικειμένου, ενώ  ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής συλλέγει τα δεδομένα 

παρατηρώντας και καταγράφοντας τις συμπεριφορές και τον έλεγχο της 

κατανόησης των γνωστικών αντικειμένων.  

 Ομαδική διδασκαλία (Teaming). Και οι δύο εκπαιδευτικοί από κοινού 

μοιράζονται το σχεδιασμό δραστηριοτήτων καθώς και τη διδασκαλία τους σε 

όλα τα παιδιά. 

  Σταθμοί διδασκαλίας (Station teaching). Σε αυτό τον τύπο  παράλληλης 

στήριξης, ο κάθε εκπαιδευτικός  έχει τη δική του τάξη, διδάσκοντας χωριστά  

το περιεχόμενο του προγράμματος. Μετά από κάθε διδασκαλία, οι μαθητές 

εναλλάσσονται, μετακινούμενοι μεταξύ των τάξεων και οι δάσκαλοι 

διδάσκουν σε άλλη ομάδα.  

 Παράλληλη διδασκαλία (Parallel teaching). Σε αυτόν τον τύπο,  η τάξη είναι 

χωρισμένη σε δύο ετερογενείς ομάδες και ο κάθε δάσκαλος διδάσκει  σε μία 

συγκεκριμένη ομάδα.  

 Εναλλακτική διδασκαλία (Alternative Teaching). Σε αυτή την προσέγγιση 

συνδιδασκαλίας, παρέχεται ξεχωριστή διδασκαλία σε μια μικρή ομάδα 
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μαθητών. Οι ρόλοι των δύο εκπαιδευτικών και η σύνθεση των ομάδων των 

μαθητών δεν παραμένουν σταθεροί (Μαυροπαλιάς & Αναστασίου, 2013∙ 

Νάνου, 2009∙ Sileo & Garderen, 2010). 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι αυτή η πολιτική δεν αποτελεί έμπνευση 

και πρωτοτυπία ελληνική. Στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα, αντιγράφουμε πολλές 

φορές πιστά, τις  εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

και κυρίως οι αγγλοσαξονικές. Ωστόσο, στις χώρες της Ευρώπης, οι πρακτικές 

ακολουθούνται από συστηματική αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων 

της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Προβλέπεται ανοιχτή συζήτηση, για 

το τι πάει καλά και τι χρήζει αλλαγών στις διαδρομές που ακολουθούνται. Δυστυχώς,  

στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί, να 

ενσωματώνεται κάποια μορφή αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού των πρακτικών 

που υιοθετούνται (Μπάρμπας, 2012). 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν εκτενώς δύο βασικές 

πρακτικές της ειδικής αγωγής αυτές της διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης 

μάθησης: 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

Η απάντηση στο πρόβλημα της αυξανόμενης διαφορετικότητας στις τάξεις 

μικτής ικανότητας είναι η διαφοροποίηση. Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη για 

διαφοροποίηση θα πρέπει η διαφοροποιημένη διδασκαλία να γίνει αντιληπτή, ως η 

«μέθοδος» διδασκαλίας, η οποία βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές, ως 

ξεχωριστές  βιογραφίες και όχι ως κόπιες, αλλά και το «μέσο» που θα οδηγήσει το 

μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης (Κουτσελίνη, 2006).  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόζουν την διδασκαλία τους,  ώστε να 

ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού, να την τροποποιούν 

ώστε να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, στους 

διαφορετικούς τρόπους που μαθαίνουν και στα διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ο μόνος 

τρόπος, για να μπορέσει η παιδεία να συμβαδίσει με την ανάπτυξη και πρόοδο της 

κοινωνίας μας, είναι να βρει εκείνους τους τρόπους, με τους οποίους θα 

διαφοροποιηθεί η διδασκαλία (Tomlinson, 2003) . 
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Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να επιτύχουν 

τους στόχους τους, οι οποίοι ταυτίζονται με τις ιδιαίτερές τους ανάγκες και είναι 

ταυτόχρονα οργανωτική και παιδαγωγική. Η παιδαγωγική διαφοροποίηση αφορά 

καθαρά το εκπαιδευτικό κομμάτι της διδασκαλίας, η οποία όμως, για να επιτύχει, 

χρειάζεται και η οργανωτική διαφοροποίηση, η οποία αφορά την οργάνωση της 

τάξης, των υλικών, τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης 

(Κουτσελίνη, 2001∙ Κουτσελίνη, 2006).  

Για να ανταποκριθεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία, οργανωτική και 

παιδαγωγική, στις διαφορετικές ανάγκες  των μαθητών, σε τάξεις μικτής ικανότητας, 

θα πρέπει να  λαμβάνονται  υπόψη ορισμένοι παράγοντες, που αφορούν στις 

διαφορές των μαθητών ως προς: 

 το βαθμό ετοιμότητάς τους, 

 το μαθησιακό τους στυλ και 

 τα ενδιαφέροντά τους. 

Επίσης, οι παράγοντες αυτοί  θα πρέπει να   λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με 

τους παρακάτω βασικούς άξονες (Κουτσελίνη, 2001∙ Κουτσελίνη, 2006∙ Tomlinson, 

2001∙ Tomlinson, 2003): 

 το περιεχόμενο,  

 τη διαδικασία,  

 το αποτέλεσμα, 

 το μαθησιακό περιβάλλον και  

 την αξιολόγηση  

Η διαφοροποίηση με βάση το περιεχόμενο εστιάζεται στο τι πρέπει να μάθουν οι 

μαθητές με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που κατέχουν. Η διαφοροποίηση ως προς 

τη διαδικασία αναφέρεται στις διαφοροποιημένες δραστηριότητες, στις οποίες θα 

εμπλακεί ο μαθητής. Ενώ η διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα στοχεύει στην 

εφαρμογή και παρουσίαση με διαφορετικούς τρόπους και μέσα της νεοαποκτηθείσας 

γνώσης ή δεξιότητας μέσα από μια τελική εργασία (τελικό αποτέλεσμα). Η 

διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος αναφέρεται στους τρόπους, που 

μπορεί να διαφοροποιηθεί η σχολική τάξη (οργάνωση χώρου, θερμοκρασία, έπιπλα, 

μέσα, πρόσβαση στα μέσα, αισθητική, χρώματα). Διαφοροποίηση  μπορεί να γίνει και 
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ως προς την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος ανακαθορίζοντας τους τρόπους, 

με τους οποίους θα αξιολογηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η μορφή και το είδος 

της στρατηγικής διαφοροποίησης, που θα ακολουθήσει ο κάθε εκπαιδευτικός, 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους μαθητές, στους οποίους απευθύνεται, στο πώς 

μαθαίνουν και τον τρόπο σκέψης τους (Smutny, 2003).  

Πέρα από τους παράγοντες του σχολικού περιβάλλοντος, που επηρεάζουν τη 

μάθηση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον 

του παιδιού, έξω από το σχολείο, όπως είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του 

μαθητή, η αυτοεικόνα του, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία. H Κουτσελίνη (2006) 

αναφερόμενη στις τεχνικές και τις πρακτικές της διαφοροποίησης σημειώνει, ότι ο 

εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να εγκλωβιστεί και να εξαντληθεί στα πλαίσια αυτών των 

τεχνικών.  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει μελετήσει και γνωρίσει το μαθησιακό 

προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και ικανότητες, το 

πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του, μέσα από διαφορετικές μορφές, 

διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικές τεχνικές ή στρατηγικές διαφοροποίησης, 

και όχι μέσα από έτοιμες συνταγές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς, για να προσφέρουν διαφοροποιημένη διδασκαλία (Ηall, 2002). 

Η διδασκαλία, η οποία καταφέρνει μέσα από την αξιοποίηση διαφόρων 

μεθόδων, μέσων και υλικών να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 

παιδιού δεν είναι τίποτα άλλο από μια αποτελεσματική διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

(Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). 

Η διαφοροποίηση, συνδέεται στενά με την αξιολόγηση. Στον όρο 

αξιολόγηση, αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 

εκπαίδευση του μαθητή, εκπαιδευτικοί και άλλες ειδικότητες, χρησιμοποιούν 

πληροφορίες που συλλέγουν συστηματικά, αναφορικά με το επίπεδο των ικανοτήτων 

ή/και της ανάπτυξης του μαθητή, από διαφορετικές περιοχές της εκπαιδευτικής τους 

εμπειρίας, όπως  η επίδοση, η συμπεριφορά, η κοινωνικότητα. Για να είναι 

αποτελεσματική η αξιολόγηση, είναι σημαντικό οι δάσκαλοι της γενικής εκπαίδευσης 

να υποστηρίζονται από ειδικούς, από διάφορα επιστημονικά πεδία (Νάνου, 2009∙ 

Watkins, 2007). 
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Eξατομικευμένη Διδασκαλία 

Με τον όρο εξατομικευμένη-προσωποποιημένη μάθηση (personalized 

learning) αναφερόμαστε στη μάθηση που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά τους 

χαρίσματα, ταλέντα, χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, κλίσεις και επιθυμίες τους. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της εξατομικευμένης μάθησης είναι η έμφαση 

στην συμμετοχή των γονέων του μαθητή στη διαδικασία μάθησης, οι τάξεις με μικρό 

αριθμό μαθητών, η προσωπική επαφή και αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου, η 

απόδοση σημασίας στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, η κατευθυνόμενη από τον ίδιο 

μαθητή συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία, η πρόσβαση στην τεχνολογία, τα 

ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, τα προγράμματα επιμόρφωσης δασκάλων και 

γονέων και οι επιλογές στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων. Πρόκειται για τη 

μάθηση που στοχεύει στην ενεργότερη και παραγωγικότερη συμμετοχή του κάθε 

μαθητευόμενου σε διαδικασίες που θα αναπτύξουν τις δυνατότητές του και θα 

συμβάλλουν στην επιτυχία του.  

Ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) είναι ένα 

πρόγραμμα/σχέδιο, σχεδιασμένο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με στόχο να τα 

βοηθήσει να επωφεληθούν στο έπακρο από την εκπαίδευσή τους. Ένα ΕΠΕ χτίζεται 

πάνω στην ύλη που ακολουθεί ένα παιδί και καθορίζει τις στρατηγικές, που 

χρησιμοποιούνται, ώστε να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού 

(Douglas, 2013). 

Ένα ΕΠΕ θέτει στόχους και δράσεις για το παιδί, που είναι διαφορετικοί ή 

συμπληρωματικοί από αυτούς που έχουν οριστεί για ολόκληρη την τάξη. Ο σκοπός 

ενός EΠΕ είναι να ενημερώσει τους δασκάλους καθώς και όσους άλλους δουλεύουν 

με το παιδί, για τους συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί και πώς αυτοί θα 

εκπληρωθούν. Το ΕΠΕ επιτρέπει στα σχολεία και στο προσωπικό τους, να 

σχεδιάζουν την πρόοδο, να παρακολουθούν την αποδοτικότητα της διδασκαλίας, να 

παρακολουθούν την παροχή επιπλέον αναγκών υποστήριξης μέσα στο σχολείο, να 

συνεργάζονται με τους γονείς και άλλα μέλη του προσωπικού και να βοηθούν το 

παιδί να εμπλακεί περισσότερο στην δική του μάθηση και να δουλεύει προς την 

εκπλήρωση των στόχων (Douglas, 2013). 
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Ένα ΕΠΕ περιέχει «στόχους», «παροχές» και «αποτελέσματα». Θα πρέπει να 

σημειώνει 3 ή 4 βραχυπρόθεσμους στόχους που ορίζονται για ή από το παιδί, τις 

στρατηγικές διδασκαλίας, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για να επιτευχθούν οι 

στόχοι αυτοί, τις παροχές του προγράμματος, οι οποίες ορίζουν πότε πρέπει να  

αναθεωρηθεί και τα αποτελέσματα, που δείχνουν την πρόοδο του παιδιού σε σχέση 

με τους προηγούμενους στόχους (Douglas, 2013). 

Οι πληροφορίες που μπορεί να περιέχονται σε ένα ΕΠΕ είναι οι παρακάτω 

(Douglas, 2013): 

 τι αρέσει, δεν αρέσει στο παιδί ή τα άγχη που μπορεί να έχει 

 πληροφορίες αξιολόγησης 

 λεπτομέρειες από οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να 

έχει το παιδί 

 λεπτομέρειες για τον συντονισμό του ΕΠΕ 

 λεπτομέρειες για τις επιπλέον ανάγκες υποστήριξης του παιδιού 

 λεπτομέρειες για το ποιος θα παρέχει την υποστήριξη 

 εργασίες για το σπίτι και σχόλια γονέων και παιδιού 

 πληροφορίες και χρονικά όρια για την αναθεώρηση του ΕΠΕ 

 στόχους που αναμένονται να επιτευχθούν από το παιδί σε συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο 

 στοιχεία του παιδιού και των γονιών. 

Οι στόχοι που θα ορίζονται από το ΕΠΕ πρέπει να είναι SMART, δηλαδή 

Specific – ξεκάθαροι 

Measurable – μετρήσιμοι για να είναι ξεκάθαρη η επίτευξη τους 

Achievable – κατορθωτοί 

Relevant – σχετικοί με τις ανάγκες του παιδιού 

Time-bound – με χρονικά όρια (Douglas, 2013). 

Επίσης το ΕΠΕ είναι ένα έγγραφο εργασίας και θα πρέπει να αναθεωρείται 

τακτικά (συνήθως 2 ή 3 φορές το χρόνο) για να εξασφαλιστεί ότι συνεχίζει να 

καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού. Στην αναθεώρηση του ΕΠΕ, οι δάσκαλοι 

χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του παιδιού και των γονιών, την πρόοδο 

που έγινε από τον μαθητή, την αποτελεσματικότητα του ΕΠΕ, οποιαδήποτε θέματα 

έχουν επίπτωση στην πρόοδο του παιδιού και οποιεσδήποτε αλλαγές σε στόχους ή 
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στρατηγικές. Αφού θεωρηθεί η πρόοδος του παιδιού, νέοι στόχοι θα πρέπει να 

οριστούν για να επιτευχθούν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση (Douglas, 2013). 

3.3 Η παρεχόμενη ποιότητα στις δομές ειδικής αγωγής 

3.3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα στις δομές Ειδικής Αγωγής  

Από τα συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου στη Μαδρίτη, που 

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  το 2010, προκύπτει, ότι 

για την επιτυχία των προγραμμάτων παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, σε όλους τους 

μαθητές με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτούνται τα εξής: 

 Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων) 

 Η στήριξη και διάχυση των πρακτικών, για όλες τις δομές εκπαίδευσης, που 

στηρίζονται σε ερευνητικά πορίσματα, ώστε να  διασφαλιστεί η φοίτηση όλων 

των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον 

 Η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση 

 Η διευκόλυνση της μετάβασης όλων των μαθητών από τη μια εκπαιδευτική 

βαθμίδα στην άλλη 

 Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής, τόσο κατά την 

είσοδό τους στην υπηρεσία, όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 

2010). 

Επίσης, σύμφωνα με τους Μαυροπαλιά και Αναστασίου (2013) συμβάλλουν: 

 Η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, της κοινωνικής πολιτικής και της  

κοινωνικής αποδοχής 

 Οι κατάλληλες υποδομές 

 Η λειτουργία και η διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας 

 Οι στάσεις-αντιλήψεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών 

 Η αποφυγή δογματικών πρακτικών 

 Ο συνυπολογισμός όλων των παραπάνω παραμέτρων.  

 Η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους  
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3.3.2 Πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση  

Η σημαντικότητα των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, και η ανάγκη για 

την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, απασχολεί διαρκώς την κοινωνία και την 

επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Πολλοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, 

λογοθεραπευτές κ.ά., αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της πρώιμης παρέμβασης στη 

διάρκεια της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας για τη μετέπειτα μαθησιακή διαδικασία, 

γιατί θεωρούν, πως όταν τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο γύρω στα έξι χρόνια, πρέπει 

να έχουν ετοιμότητα για σχολική μάθηση. Έτσι, διαπιστώνεται μεγάλος αριθμός 

ερευνών για την εκπαίδευση των νηπίων, αύξηση προγραμμάτων πρώιμης 

παρέμβασης για μικρά παιδιά με ειδικές ανάγκες και κοινωνική πολιτική για την 

προσχολική αγωγή (Lerner et al., 2003). 

Ορίζοντας την πρώιμη παρέμβαση, θα λέγαμε, πως αυτή συνίσταται από κάθε 

παιδοκεντρική, εκπαιδευτική δραστηριότητα, με στόχο τη μάθηση όχι μόνο με την 

εμπλοκή των ειδικών αλλά και με τη συμμετοχή των γονέων, καθώς και του 

ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Ξεκινά από τη στιγμή, που προσδιορίζεται το 

πρόβλημα μέχρι την εκπαίδευση και καθοδήγηση (Χατζηαθανασίου, 2014). 

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, που βρίσκονται σε 

κατάσταση επικινδυνότητας ή έχουν αναπτυξιακά προβλήματα. Η διάρκεια της 

παρέμβασης διαφέρει από χώρα σε χώρα, π.χ. στη Βόρεια Αμερική ξεκινάει από τη 

γέννηση. Παρέχεται στο παιδί και στην οικογένειά του μέχρι να αναλάβουν την 

ευθύνη οι εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, μετά  την ένταξη του παιδιού στη 

σχολική κοινότητα (Δροσινού, Κυδωνιάτου & Ανδριώτου, 2010∙ Ευρωπαϊκός Φορέας 

για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2005).  

Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης ασχολούνται με παιδιά βρεφικής (έως 

τριών ετών) ή νηπιακής ηλικίας (τριών έως έξι ετών) με εμφανείς αναπηρίες και 

αναπτυξιακές διαταραχές, ή βρίσκονται σε επικινδυνότητα για αναπτυξιακές 

διαταραχές (Δροσινού κ.ά., 2010∙ Lerner et al., 2003). 

Τα προβλήματα στα παιδιά εμφανίζονται κατά τη γέννηση ή στους πρώτους 

κρίσιμους μήνες της ζωής. Οι ειδικοί της πρώιμης παρέμβασης, γνωρίζοντας την 

κρισιμότητα αυτής της ηλικίας, επικεντρώνονται τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στις 

οικογένειές τους. Η νηπιακή ηλικία αποτελεί επίσης, κρίσιμη περίοδο για τα παιδιά 
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με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους (Lerner et al., 2003). Για την σωστή 

αντιμετώπιση των αναγκών τους χρειάζεται:  

 εντοπισμός και καθορισμός του προβλήματος,  

 καθορισμός και διαφοροδιάγνωση του προβλήματος,  

 ειδική αγωγή και εκπαίδευση.  

Οι φάσεις αυτές της πρώιμης παρέμβασης είναι αλληλένδετες και 

αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους (Δροσινού, Κυδωνιάτου & Ανδριώτου, 2010). 

Πρόκειται, λοιπόν, για σύνθεση υπηρεσιών, που εστιάζουν κυρίως, σε παιδοκεντρικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και στην καθοδήγηση των γονέων και 

στοχεύουν στη διασφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους, καθώς και στην 

ενδυνάμωση των οικογενειών τους (Δροσινού, κ.ά.,  2010∙ Lerner et al., 2003). 

Σύμφωνα με τους Lerner et al. (2003), προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις ένταξης ενός παιδιού στο σχολείο, πρέπει να συμβαίνουν τα ακόλουθα: 

 Όλα τα παιδιά, που βρίσκονται σε επικινδυνότητα ή παρουσιάζουν 

ανεπάρκειες, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αναπτυξιακά προγράμματα 

προσχολικής αγωγής, που θα τα βοηθήσουν στη σχολική προετοιμασία. 

 Οι γονείς, πρέπει να παίξουν το ρόλο του πρώτου δασκάλου για τα παιδιά 

τους και πρέπει να τους αφιερώνουν χρόνο, για να τα βοηθήσουν να μάθουν. 

 Οι γονείς, πρέπει να συνεργάζονται με τους δασκάλους για την αγωγή των 

παιδιών τους και να δέχονται υποστήριξη, όταν τη χρειάζονται. 

 Πρέπει να διασφαλίζεται η υγιεινή και η σωστή διατροφή, ώστε τα παιδιά να 

μπαίνουν στο σχολείο με καθαρό μυαλό και υγιές σώμα. Ένα διευρυμένο 

προγεννητικό σύστημα υγείας, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αριθμό 

των ελλιποβαρών παιδιών που αποτελούν περιπτώσεις σε επικινδυνότητα. 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα παροχής υπηρεσιών παρέμβασης που μπορεί να 

είναι αποδοτικά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα 

Head Start, άρχισε να λειτουργεί το 1960 και είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα 

παροχής εκπαίδευσης, υγιεινής φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες και στις οικογένειές τους. Είχε ως στόχο, να βοηθήσει παιδιά και 
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οικογένειες από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, που είχαν ελάχιστες 

δυνατότητες πρόσβασης σε παραδοσιακές υπηρεσίες (Lerner et al., 2003). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 άρχισε η παροχή υπηρεσιών και σε παιδιά με 

διαταραχές. Έτσι, στη δεκαετία του ’80 αναπτύχθηκαν ειδικά προγράμματα για 

παιδιά σε επικινδυνότητα αλλά και για παιδιά σε διαταραχές, ενώ στην δεκαετία του 

’90 η παρέμβαση επεκτάθηκε και σε παιδιά βρεφικής ηλικίας (Lerner et al., 2003). 

Έρευνες έχουν δείξει, ότι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, μειώνουν το 

οικογενειακό άγχος, εμποδίζουν τη δημιουργία δευτερευόντων προβλημάτων και 

προσφέρουν οικονομικά οφέλη στην κοινωνία, μειώνοντας την εξάρτηση, την 

ιδρυματοποίηση καθώς και την ανάγκη για υπηρεσίες ειδικής αγωγής (Lerner et al., 

2003). 

Επίσης, τέτοια προγράμματα για παιδιά σε επικινδυνότητα, προσφέρουν 

μακροχρόνια κέρδη στη σχολική επίδοση, στην κοινωνική προσαρμογή, αλλά και  

στη στήριξη των γονέων, προκειμένου να αποκτήσουν οικονομική αυτάρκεια (Lerner 

et al., 2003). 

Ακόμη, έχει διαπιστωθεί, ότι μέσα από τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης 

τα παιδιά αποκτούν μια καλύτερη ζωή, εφόσον επιδρά θετικά στις γνωστικές και 

κοινωνικές τους δεξιότητες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και οι κοινωνικές 

επιπτώσεις μειώνονται και οι γονείς μαθαίνουν να δουλεύουν με τα παιδιά τους, με 

αποτέλεσμα να  βελτιώνεται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Lerner et al., 2003). 

3.3.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού   

3.3.3.1 Στάσεις-αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  

Η στάση-αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας, γύρω από τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και την εκπαίδευσή τους, παραμένει σε μεγάλο ποσοστό αρνητική και 

απροετοίμαστη, στο να δεχθεί τη διαφορετικότητα αυτών των παιδιών και να 

συμβιώσει μαζί τους, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από περιβάλλον µε χαμηλό 

πολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο. Τα μέλη αυτής της κοινωνίας αποτελούν το 

σχολικό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς (Τζουριάδου & 

Μπάρμπας, 2001). 
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Βασικός παράγοντας, αναδεικνύονται οι ίδιοι οι παιδαγωγοί, το υπόβαθρο και 

οι αντιλήψεις τους. Οι επιλογές και οι δράσεις τους καθορίζουν τις καθημερινές 

αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους, μαθητές και γονείς (Ainscow, 2007). Ιδιαίτερη 

βαρύτητα φέρουν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των παιδαγωγών, οι οποίες 

διαμορφώνονται, όχι μόνο σε σχέση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο ή την εκπαίδευσή 

τους, αλλά και σύμφωνα με τις προσωπικές, ιδεολογικές και κοινωνικές επιλογές και 

πεποιθήσεις τους και σχετίζονται µε τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος, τη στάση 

τους απέναντι στα παιδιά, τη σηµασία και το ρόλο, που ο καθένας αποδίδει στην 

εκπαίδευση. Απαιτείται λοιπόν, μεγαλύτερη σαφήνεια και αποτελεσματικότητα ως 

προς  το ρόλο τους, έλεγχο των προκαταλήψεων, ευαισθητοποίηση και επιστημονική 

κατάρτιση σε θέματα σχετικά µε την αναπηρία και την ειδική αγωγή (Τζουριάδου & 

Μπάρμπας, 2001). 

Οι Panteliadou και Lampropoulou (1997), σε έρευνα που πραγματοποίησαν, 

σε δομές παιδιών με αναπηρία, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι χρειάζεται να 

εστιάσουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και να επικεντρωθούν 

τόσο στους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής όσο και της ειδικής. 

Σε νεότερη έρευνα οι Avramidis και Kalyva (2007) συμπέραναν, πως οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε διδασκαλία μαθητών με αναπηρία/ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αποκόμισαν πολύ πιο θετικές στάσεις και πρακτικές από 

συναδέλφους τους, που δεν είχαν ανάλογη εμπειρία. Η ανάλυση, επίσης, φανέρωσε 

τη σημασία της ουσιαστικής εκπαίδευσης, στη διαμόρφωση της θετικής στάσης των 

εκπαιδευτικών. 

Για να μπορέσουν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να δουλέψουν με αποτελεσματικό 

τρόπο, πρέπει να διαθέτουν αξίες και στάσεις κατάλληλες, καθώς και τις απαραίτητες 

ικανότητες, εμπειρίες, γνώσεις και κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν ποιοτική ενταξιακή εκπαίδευση, εκτός από τα παραπάνω προσόντα θα 

πρέπει: 

 να αναγνωρίζουν και να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, 

 να συνεργάζονται με τους γονείς και τις οικογένειες των μαθητών, 

 να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ειδικούς εντός ή 

εκτός σχολείου (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στη Ειδική Αγωγή, 
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2009). 

Γίνεται σαφές, ότι η παιδαγωγική κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των 

παιδαγωγών και ιδιαίτερα των παιδαγωγών της προσχολικής αγωγής, μπορεί να 

βοηθήσει σημαντικά, όχι µόνο στο στενό εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά και στο 

ευρύτερα κοινωνικό (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2001). 

Είναι κατά κανόνα γνωστό, ότι τα μικρά παιδιά ,παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες 

και διαφορές. Για το λόγο αυτό, τα προγράµµατα στην προσχολική αγωγή είναι πιο 

εξατομικευμένα και οι σχέσεις γονέων και παιδαγωγών έχουν περισσότερη 

αµεσότητα. Αυτές οι παράμετροι, μπορούν να αναδείξουν τον παιδαγωγό της 

προσχολικής αγωγής, ως καθοριστικό παράγοντα, που θα μπορούσε να συμβάλλει 

στη μείωση των διαφορών και στην αύξηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα παιδιά 

µε ειδικές ανάγκες και στα υπόλοιπα παιδιά (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2001). 

3.3.3.2 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Οι Βαλιαντή και Κουτσελίνη (2008), αναφέρουν πως βασική προϋπόθεση για 

την αποτελεσματική διδασκαλία σε τάξεις μικτών ικανοτήτων, αποτελεί η συνεχής 

και επιστημονικά οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να κατέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να περνούν με επιτυχία από τη θεωρία στην πράξη. Με την κατάλληλη 

επιμόρφωση θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες σε θέματα συνεργασίας 

και θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, για να οργανώσουν τη θεωρία και τον 

τρόπο διδασκαλίας, που θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν. Γι’ αυτό το λόγο, η 

επιμόρφωση οφείλει να είναι συνεχόμενη και διαρκής (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). 

Για οποιαδήποτε αλλαγή-καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα, χρειάζεται 

χρόνος για επιμόρφωση, για  ενημέρωση,  για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, 

μέσα από  δίκτυα ή τακτικές συναντήσεις, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 

ανταποκριθούν με ασφαλές τρόπο. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αποτελεί το μέσο, αλλά 

και το κλειδί για την επιτυχία της  εφαρμογής οποιασδήποτε καινοτομίας ή αλλαγής 

στο εκπαιδευτικό σύστημα (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008∙ Leader, Phoenix,  

Beavers, Brayton, & Myers, 1994). Κατά την υλοποίηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής 

αλλαγής και πρακτικής απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικές 
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δεξιότητες στηρίζονται στην άριστη γνώση της θεωρίας και  χρειάζονται αρκετό 

χρόνο, αλλά και πρακτική εξάσκηση, ώστε να τις οικειοποιηθεί ο εκπαιδευτικός, να 

γίνουν κτήμα του και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία (Βαλιαντή & 

Κουτσελίνη, 2008). 

Επίσης, σημαντικοί παράγοντες για τη διαδικασία της μάθησης, είναι η σωστή 

διαχείριση, η οργάνωση και ο συστηματικός προγραμματισμός, ιδιαίτερα όταν η 

διδασκαλία απευθύνεται σε μαθητές με διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες. Βασική 

προϋπόθεση είναι και η ύπαρξη  υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Μάλιστα, σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς, σε τάξεις 

παιδιών με ειδικές ανάγκες διαπιστώθηκε, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα, ανέφεραν ως σημαντικότερα προβλήματα, την έλλειψη υλικών 

(δραστηριοτήτων, βιβλίων, εργασιών, μέσων), την έλλειψη χρόνου για τον αναγκαίο 

προγραμματισμό της εργασίας και τη μη ικανοποιητική στήριξη της προσπάθειάς 

τους από τις εκπαιδευτικές δομές και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Τέλος, 

καθοριστικό ρόλο στην πορεία μιας επιτυχημένης διδασκαλίας διαδραματίζει η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να ασκεί αυτοκριτική, αξιολόγηση στο έργο του, με 

τρόπο που να ανατροφοδοτείται και να διαφοροποιεί την εργασία του 

αποτελεσματικότερα (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). 

Και οι Τραγουλιά, Στρογγυλός, Βασιλειάδου & Παπαδημητρίου (2013), σε 

έρευνα που πραγματοποίησαν, αναφέρουν, πως οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για 

την αποτελεσματική διδασκαλία είναι η επιμόρφωση για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της συνδιδασκαλίας, ο κοινός χρόνος σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, ο σαφής καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των 

δασκάλων, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις και η διοικητική υποστήριξη. 

Παρόμοια έρευνα πραγματοποίησαν και οι Βενιακάκη και Ντούλια (2013), 

στην οποία κατέγραψαν, ότι η ποιοτική συνεργασία μεταξύ των παιδαγωγών 

παρεμποδίζεται από την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και κατάρτισης, την 

αρνητική διάθεση για συνεργασία, την πίεση του χρόνου και της ύλης, αλλά και τη 

σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού. Η άρση όλων αυτών των εμποδίων 

αποτελούν και τις προτάσεις των παιδαγωγών για τη βελτίωση του θεσμού.  
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3.3.3.3 Η συνεργασία των συνδιδασκάλων 

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στη Ειδική Αγωγή (2009) ορίζει τη 

συνεργασία των συνδιδασκάλων, ως μια κοινή στρατηγική, κατά την οποία 

υιοθετείται μια ομαδική προσέγγιση με εμπλεκόμενους τους μαθητές, τους γονείς, 

τους συνομήλικους, τους εκπαιδευτικούς, το υποστηρικτικό προσωπικό και τις 

διεπιστημονικές ομάδες, με στόχο την καλλιέργεια θετικών στάσεων σε εκπαιδευτικά 

θέματα. 

Το 1995 οι Cook και Friend, δίνουν το δικό τους ορισμό για την συνεργατική 

διδασκαλία, σύμφωνα με τον οποίο, πρόκειται για τη συνεργασία δύο ή 

περισσότερων εκπαιδευτικών, που παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση σε ένα 

ετερογενές σύνολο μαθητών, σε ένα ενιαίο φυσικό χώρο. Ο παραπάνω ορισμός 

περιέχει τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία: 

α) Στη συνδιδασκαλία συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ένας 

της γενικής αγωγής και ένας ειδικός παιδαγωγός, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

προκύπτουν από τη μεταξύ τους συνεργασία, μέσα από τις διαφορετικές γνώσεις και 

εμπειρίες τους. 

β) Και οι δύο εκπαιδευτικοί, εμπλέκονται ενεργά σε μια  διδασκαλία 

ουσιαστική και όχι επιφανειακή. 

γ) Η ομάδα των μαθητών, στην οποία απευθύνονται, περιλαμβάνει μαθητές με 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

δ) Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο σύνολο της τάξης, χωρίς να αποκλείει 

το διαχωρισμό σε ομάδες, όποτε αυτό απαιτείται. 

Τα τέσσερα αυτά βασικά συστατικά στοιχεία καθορίζουν και τους παράγοντες 

επιτυχημένων και αποτυχημένων προγραμμάτων ένταξης. 

Βασικός παράγοντας με βάση την έρευνα των Malian και McRae (2010), για 

τη συνδιδασκαλία είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη αλλά και η αυτοπεποίθηση, που 

νιώθουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, όταν αξιοποιούν θετικά τις δυνατότητές 

τους, προσπαθώντας για ένα κοινό στόχο. 
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Σε έρευνα των Μαυροπαλιά και Αναστασίου (2013), αναδεικνύεται η 

συνεργασία μεταξύ των συνδιδασκάλων, ως βασική παράμετρος επιτυχίας της 

συνδιδασκαλίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουν, πως για να είναι αποτελεσματική η 

συνδιδασκαλία, πρέπει οι δύο συνδιδάσκαλοι να έχουν «συν-σχέδιο, συν-εντολή και 

συν-εκτίμηση» για όλους τους μαθητές (Murawski, 2005).  Από τα αποτελέσματα της 

μελέτης τους προέκυψε, ότι οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, επικοινωνούν 

αποτελεσματικά με τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής, είναι γενικά 

πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί τους τις ειδικές γνώσεις που διαθέτουν, υπάρχει 

αλληλοσεβασμός μεταξύ των συνδιδασκάλων και αποφασίζουν από κοινού για τα 

εκπαιδευτικά θέματα της τάξης τους.  

Βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των παραπάνω αποτελούν: 

 ο ίσος καταμερισμός των ευθυνών μεταξύ των συνδιδασκάλων, 

 οι φιλοσοφικές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις τους, τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και γνωρίσματά τους, το επαγγελματικό τους ύφος, 

 η ανοιχτή και εποικοδομητική κριτική πάνω στο γνωστικό αντικείμενο ή/και 

στη διαχείριση της τάξης, 

 η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των συνδιδασκάλων και η εφαρμογή 

συνεργατικών δράσεων,  

 οι κατάλληλες μέθοδοι, οι επαρκείς πόροι και τα απαραίτητα υλικά, 

 ο σχεδιασμός, η προετοιμασία του μαθήματος και ο απαιτούμενος χρόνος, 

 η διαδικασία αυτοαξιολόγησης της διδασκαλίας τους, αλλά και της σχέσης 

μεταξύ τους, σχετικά με τις απαιτούμενες στρατηγικές και τα στοιχεία ή τους 

δείκτες, που θα τους οδηγήσουν στο συμπέρασμα,  ότι η διδασκαλία τους 

ήταν επιτυχημένη (Μαυροπαλιάς & Αναστασίου, 2013). 

Αντίθετα, η Vlachou (2006), σε σχετική έρευνά της, αναφέρει, ότι η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών σε επίπεδο συν-σχεδιασμού, συν-αξιολόγησης και 

συν-διδασκαλίας, δεν υπήρχε ως πρακτική και δεν αποτελούσε προτεραιότητα των 

εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ τους περιορίζονταν σε άτυπες, αποσπασματικές 

και σποραδικές συζητήσεις, χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας στη δουλειά του άλλου. 

Οι Γιαννουλής και Πετειναράκης (2013), διερεύνησαν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, αναφορικά με το θεσμό της παράλληλης στήριξης και 
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διαπίστωσαν πως υπήρχαν δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Ειδικά 

για τον παιδαγωγό της ειδικής αγωγής, ο ρόλος του μέσα στην τάξη θεωρούνταν 

αποκλειστικά επικουρικός. Παρόλα αυτά, κατέγραψαν την άποψη των εκπαιδευτικών 

για τη συνέχιση του θεσμού, ως καλύτερο μέσο για την ενταξιακή εκπαίδευση, αλλά 

μέσα από τον καταμερισμό των ρόλων και ευθυνών, μέσα από ένα κλίμα 

αλληλοκατανόησης και αλληλοϋποστήριξης με την βοήθεια των υπηρεσιακών δομών 

αλλά και την ενημέρωση των παιδαγωγών, των γονέων και των τοπικών κοινωνιών. 

3.3.4 Διεπιστημονική συνεργασία 

Είναι σημαντικό για κάθε σχολείο και για τους εκπαιδευτικούς, οι 

προσπάθειές τους να στηρίζονται από διεπιστημονικές ομάδες. Με τη συνεχή βοήθεια 

και στήριξη από διαφορετικές περιοχές επαγγελματικής εξειδίκευσης, μπορεί να 

επιτευχθεί μια ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών με διαφορετικές 

ανάγκες (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στη Ειδική Αγωγή, 2009). 

Η διεπιστημονική συνεργασία αναφέρεται στη συνεργασία των επιστημόνων 

διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει όλο το φάσμα της ειδικής αγωγής από την πρώτη 

διάγνωση και αξιολόγηση, την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, μέχρι την 

επαγγελματική αποκατάσταση και τη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού και 

έχει ως βασικό στόχο, τη βελτίωση της αγωγής και φροντίδας των παιδιών με 

αναπηρία (Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007). 

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και 

κοινωνικούς επιστήμονες είναι πολύ πιο αποτελεσματική, όταν εργάζεται 

συνεργατικά. Το μέγεθος της ομάδας των επιστημόνων εξαρτάται από το επίπεδο των 

δυσκολιών των μαθητών. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά και αποτελεσματικά για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες, όταν υπάρχει σχεδιασμός κοινών στόχων, 

σφαιρική θεώρηση των αναγκών των παιδιών, ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων, 

απόψεων και αλληλοκατανόηση επαγγελματική.  

Ωστόσο, συχνά παρατηρούνται και αρνητικοί παράγοντες, που επηρεάζουν 

την  διεπιστημονική συνεργασία, όπως τα στερεότυπα ρόλων και οι επιδιώξεις, 

διαφορά στον τρόπο σκέψης που απορρέει από την διαφορετική εκπαίδευση, 

διαφορετική φιλοσοφία στη βασική εκπαίδευση, διαφορές στην ορολογία, το 
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απόρρητο των πληροφοριών, ο φόβος ότι θα μάθουν οι άλλοι τη δουλειά μας και ο 

περιορισμένος χρόνος (Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007). Η εξάλειψη όλων αυτών των 

εμποδίων θα βοηθήσει το έργο της επιστημονικής ομάδας συνεργασίας και αυτό με 

τη σειρά του θα ωφελήσει το σύνολο των μαθητών ενισχύοντας τις ενταξιακές 

πρακτικές.
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4 Σχεδιασμός Έρευνας & Αποτελέσματα 

Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση και καταγραφή 

συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο εφαρμόζονται οι παράμετροι εκείνες, που 

ορίζουν την παρεχόμενη ποιότητα στην Προσχολική Αγωγή από τη μεριά των 

παιδαγωγών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για την επίτευξή αυτού του 

στόχου διενεργείται ποσοτική έρευνα χρησιμοποιώντας ως μέσο το δομημένο 

ερωτηματολόγιο. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τους προσωπικούς 

προβληματισμούς, ζητήθηκε η άποψη και εμπειρία των παιδαγωγών γύρω από τα 

παρακάτω 3 ερευνητικά ερωτήματα:  

1) Πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, 

για τη διασφάλιση της ποιότητας στους χώρους της προσχολικής αγωγής, ως προς 

την ασφάλεια του φυσικού χώρου, το αναλυτικό πρόγραμμα, την αναλογία 

παιδιών/προσωπικού, το μέγεθος της ομάδας, τη συνεργασία με την κοινότητα; 

2) Έχουν ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

σε περιβάλλοντα, όπου παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και χωρίς ειδικές ανάγκες;  

3) Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου 

να διασφαλιστεί μια πιο ποιοτική αγωγή; 

4.1 Σχεδιασμός της Έρευνας 

4.1.1 Ερευνητική Μέθοδος 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, αποτελείται από 30 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, οι οποίες στηρίζονται στην 5-βάθμια κλίμακα Likert. Ως βάση της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι Παγκόσμιες Οδηγίες Αξιολόγησης (ACEI-ΠΟΑ). 

Ωστόσο το ερωτηματολόγιο σταθμίστηκε και συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις, που 

κρίθηκαν αναγκαίες και σκόπιμες για τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων, σύμφωνα 

με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής μελέτης, σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα, 

όπως αυτά παρατίθενται σε προηγούμενα κεφάλαια. 
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από επτά ενότητες, όπως αυτές παρατίθενται 

συνοπτικά στον Πίνακα 1 παρακάτω: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει το ενημερωτικό 

σημείωμα της ερευνήτριας, το οποίο κατατοπίζει τους συμμετέχοντες σχετικά με τους 

στόχους της έρευνας και δίνει οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Η δεύτερη ενότητα εμπεριέχει 5 ερωτήσεις, που αφορούν σε 

δημογραφικά στοιχεία των παιδαγωγών, που παίρνουν μέρος στην έρευνα, όπως το 

φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, η προϋπηρεσία και ο νομός εργασίας. Η τρίτη ενότητα 

περιλαμβάνει το πεδίο 1, «Περιβάλλον και Φυσικός Χώρος», το οποίο χωρίζεται σε 

δύο υποενότητες και  αποτελείται συνολικά από 9 ερωτήσεις.  Η τέταρτη ενότητα 

περιλαμβάνει το πεδίο 2,  «Περιεχόμενο του Προγράμματος και Παιδαγωγική», το 

οποίο διακρίνεται σε δύο υποενότητες και αποτελείται από 5 ερωτήσεις. Η πέμπτη 

ενότητα περιλαμβάνει το πεδίο 3,  «Παιδαγωγοί της Προσχολικής Ηλικίας» το οποίο 

διακρίνεται σε τέσσερις υποενότητες και αποτελείται από 7 ερωτήσεις. Η έκτη 

ενότητα περιλαμβάνει το πεδίο 4, «Συνεργασία με τις Οικογένειες και την 

Κοινότητα», που  αποτελείται από μία υποενότητα και 3 ερωτήσεις και η έβδομη 

ενότητα που περιλαμβάνει το πεδίο 5,  «Μικρά Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες» το οποίο 

αποτελείται από τρεις υποενότητες  με 6 ερωτήσεις. 

Αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα στο τέλος της 

εργασίας. 

Ενότητες του ερωτηματολογίου 

Πρώτη ενότητα Ενημερωτικό σημείωμα της ερευνήτριας 

Δεύτερη ενότητα                Δημογραφικές πληροφορίες των παιδαγωγών 

Τρίτη ενότητα                     Πεδίο 1, «Περιβάλλον και Φυσικός Χώρος» 

Τέταρτη ενότητα                 Πεδίο 2,  «Περιεχόμενο του Προγράμματος και Παιδαγωγική» 

Πέμπτη ενότητα                  Πεδίο 3,  «Παιδαγωγοί της Προσχολικής Ηλικίας» 

Έκτη ενότητα                      Πεδίο 4,  «Συνεργασία με τις Οικογένειες και την Κοινότητα» 

Έβδομη ενότητα Πεδίο 5,  «Μικρά Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες» 

Πίνακας 1. Οι ενότητες του ερωτηματολογίου 
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4.1.2 Περιγραφή του Δείγματος & Εργαλεία 

Η έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι το Φεβρουάριο του 

2017. Ειδικότερα, οι παιδαγωγοί που αποτελούν το δείγμα της έρευνας είναι 

παιδαγωγοί οι οποίοι εργάζονται σε Παιδικούς Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, 

και συγκεκριμένα στους νομούς  Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών. 

Τα ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή με την χρήση 

ηλεκτρονικής φόρμας της Google. Πριν την αποστολή των ερωτηματολογίων, έγινε 

έρευνα σχετικά με τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, της υπό μελέτη περιοχής 

της Δυτικής Μακεδονίας, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους 

τους και καταγραφή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας των παιδαγωγών. 

Ο διαμοιρασμός τους στους παιδαγωγούς, έγινε στέλνοντας τον υπερσύνδεσμο της 

ηλεκτρονικής φόρμας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή των 

πρωτογενών δεδομένων έγινε, επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 

Google. Μετά την πλήρη συμπλήρωση 100 ερωτηματολογίων, η φόρμα 

αποσυνδέθηκε. 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων βασίζεται σε τεχνικές περιγραφικής 

στατιστικής με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS v20-32bit. 

 4.2 Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα από τη συλλογή και επεξεργασία 

της έρευνας ανά ενότητα του ερωτηματολογίου. 

4.2.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 100 παιδαγωγοί Προσχολικής Αγωγής. 

Από αυτούς και οι 100 (100%) παιδαγωγοί του δείγματος είναι γυναίκες. Οι 16 (16%) 

είναι ηλικίας 20-35, οι 69 (69%) 35-50 και οι 15 (15%) 50-65.  
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Γράφημα 2. Ηλικία των παιδαγωγών 

 

Οι 88 (88%) είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι 8 (8%) είναι κάτοχοι 

μεταλυκειακού τίτλου σπουδών (ΙΕΚ), οι 4 (4%) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, ενώ καμία δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα.  

 

 

Γράφημα 3. Επίπεδο σπουδών των παιδαγωγών 
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Από τις 100 παιδαγωγούς, που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 18(18%) έχουν 

χρόνια υπηρεσίας από 1-10, οι 30 (30%) έχουν χρόνια υπηρεσίας από 10-20, οι 46 

(46%) έχουν χρόνια υπηρεσίας από 20-30 και οι υπόλοιπες 6 (6%) από 30 και πάνω. 

 

Γράφημα 4. Χρόνια προϋπηρεσίας των παιδαγωγών 

 

Οι 31 (31%) εργάζονται στο Νομό Καστοριάς, οι 24 (24%) εργάζονται στον 

Νομό Κοζάνης, οι 25 (25%) εργάζονται στον Νομό Φλώρινας, ενώ οι 20 (20%) 

εργάζονται στον Νομό Γρεβενών.  

 

 

Γράφημα 5. Νομός εργασίας των παιδαγωγών 
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4.2.2 Αποτελέσματα Ενότητας  «Περιβάλλον και Φυσικός Χώρος»   

Η 5-βάθμια κλίμακα, που ακολουθήθηκε για τη συλλογή απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο κωδικοποιείται στατιστικά ως εξής: 1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3= 

Ορισμένες Φορές, 4= Σχεδόν Πάντα, 5= Πάντα.  

Η πρώτη από τις πέντε ενότητες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει το πεδίο 1 

«Περιβάλλον και Φυσικός Χώρος», αποτελείται από δύο υποενότητες σχετικά με την 

«Ασφάλεια του Περιβάλλοντος» και το «Αναπτυξιακά Παρακινητικό Περιβάλλον» 

και συνολικά εννιά ερωτήσεις. Στον Πίνακα 2 παρακάτω παρουσιάζονται τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά ερώτηση, βρίσκοντας τον μέσο όρο και την τυπική 

απόκλιση των αποκρίσεων. 

Υποενότητα: Ασφάλεια του  Περιβάλλοντος Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

1.Το περιβάλλον και ο φυσικός   χώρος είναι απαλλαγμένα από 

κινδύνους, μη ασφαλή εξοπλισμό, κίνδυνους  μόλυνσης. 
100 4,19 1,8 

2. Το περιβάλλον πληροί βασικούς κανόνες υγιεινής, ασφαλές και 

θρεπτικό φαγητό, πόσιμο νερό και επαρκή εξαερισμό. 
100 4,60 0,58 

Υποενότητα: Αναπτυξιακά Παρακινητικό Περιβάλλον 

3. Υπάρχουν ευκαιρίες για συχνές και θετικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των παιδιών και μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών. 
100 4,34 0,58 

4. Το περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν, να 

εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν. 
100 4,07 0,8 

5. Υπάρχουν ευκαιρίες για να εμπλακούν τα παιδιά σε ενεργητικό 

παιχνίδι στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (π.χ. ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες, παιχνίδι στην παιδική χαρά). 

100 4,17 0,72 

6. Υπάρχει ισορροπία στο χρόνο που διατίθεται για ελεύθερο 

παιχνίδι και για οργανωμένες δραστηριότητες. 
100 4,14 0,62 

7. Υπάρχει ποικιλία υλικών (παιδαγωγικό, εποπτικό, εικαστικό) που 

προωθούν την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα σε παιδιά με διαφορετικές ικανότητες. 

100 4,20 0,79 

8. Ο χώρος είναι αποτελεσματικά οργανωμένος, έτσι ώστε τα υλικά 

για παιχνίδι και εικαστική δημιουργία να είναι εύκολα προσβάσιμα, 

ώστε τα παιδιά να κατασκευάζουν τα δικά τους παιχνίδια-

αντικείμενα. 

100 4,08 0,98 

9. Ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος προσφέρονται για ποικιλία 

κινητικών ασκήσεων.   
  

100 4,26 0,83 

Πίνακας 2. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για το πεδίο «Περιβάλλον και Φυσικός Χώρος» 
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Συμπερασματικά, εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει και στο Γράφημα 6 

παρακάτω, ότι στην υποενότητα «Ασφάλεια του Περιβάλλοντος», οι απαντήσεις του 

δείγματος κατά μέσο όρο εκφράζουν, ότι Σχεδόν Πάντα το περιβάλλον-φυσικός 

χώρος είναι απαλλαγμένος από κινδύνους (Μ.Ο. απαντήσεων 4,19 με Τ.Α. 1,8). Οι 

απαντήσεις, ως προς το αν πληρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, είναι ακόμη πιο 

ενθαρρυντικές με σημαντικό τμήμα του δείγματος να εκφράζει, πως αυτοί τείνουν να 

τηρούνται Πάντα (Μ.Ο. απαντήσεων 4,6 με Τ.Α. 0,58).  

Γράφημα 6. Η απάντηση των παιδαγωγών ως προς την ασφάλεια του περιβάλλοντος 

Στην δεύτερη υποενότητα «Αναπτυξιακά Παρακινητικό Περιβάλλον» 

αντίστοιχα, το δείγμα κατά μέσο όρο δήλωσε, ότι Σχεδόν Πάντα είναι 

αποτελεσματικά οργανωμένος ο χώρος, τόσο ο εσωτερικός όσο και  ο εξωτερικός, 

δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν, να εξερευνήσουν και να 

ανακαλύψουν, με ποικιλία υλικών, και ποικιλία κινητικών ασκήσεων. Υπάρχει 

ισορροπία στο χρόνο που διατίθεται για ελεύθερο παιχνίδι και για οργανωμένες 

δραστηριότητες, καθώς και ευκαιρίες για συχνές και θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των παιδιών και μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών (οι Μ.Ο. των απαντήσεων 

κυμαίνονται μεταξύ 4,07 και 4,34 ανά ερώτηση με Τ.Α. από 0,58 μέχρι 0,98).  
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4.2.3 Αποτελέσματα Ενότητας «Περιεχόμενο του Προγράμματος και 

Παιδαγωγική»  

Η δεύτερη από τις πέντε ενότητες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει το πεδίο 2 

«Περιεχόμενο του Προγράμματος και Παιδαγωγική» αποτελείται από δύο 

υποενότητες σχετικά με  «Το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος» και την 

«Αξιολόγηση της Προόδου των παιδιών» και συνολικά πέντε ερωτήσεις. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των απαντήσεων για το πεδίο 2: 

Υποενότητα: Το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

10. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να καλλιεργήσει 

τις γνώσεις των παιδιών. 
100 4,12 1,16 

11. Εφαρμόζονται με ευελιξία, περιεκτικά προγράμματα, 

προσανατολισμένα προς τα παιδιά, την οικογένεια και το πολιτισμικό 

περιβάλλον. 

100 4,09 0,87 

12. Το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν 

πληροφορίες και να εξασκήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται έτσι 

ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

100 4,13 0,76 

Υποενότητα: Αξιολόγηση της Προόδου των παιδιών                  

13. Η ατομική πρόοδος γνωστοποιείται στους γονείς και τις 

οικογένειες. 
100 4,35 0,85 

14. Οι ατομικές μαθησιακές διαδικασίες και τα επιτεύγματα κάθε 

παιδιού παρακολουθούνται συστηματικά 
100 4,35 0,86 

Πίνακας 3. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για το πεδίο «Περιεχόμενο του Προγράμματος 

και Παιδαγωγική». 

Συμπερασματικά, εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει, ότι στην υποενότητα 

«Το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος», οι απαντήσεις του δείγματος κατά 

μέσο όρο εκφράζουν ότι Σχεδόν Πάντα υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα με σκοπό την 

καλλιέργεια των γνώσεων (Μ.Ο. 4,12 με Τ.Α. 1,16), όπως επίσης και περιεκτικά 

προγράμματα που εφαρμόζονται με ευελιξία, προσανατολισμένα προς τα παιδιά, την 

οικογένεια και το πολιτισμικό περιβάλλον, (Μ.Ο. 4,09 με Τ.Α. 0,87), δίνοντας  στα 

παιδιά την ευκαιρία, να κατακτήσουν πληροφορίες και να εξασκήσουν τις ικανότητές 

τους (Μ.Ο. 4,13 με Τ.Α. 0,76 ). 
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Γράφημα 7. Η απάντηση των παιδαγωγών ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα 

Στην δεύτερη υποενότητα, «Αξιολόγηση της Προόδου των παιδιών» το δείγμα 

κατά μέσο όρο δήλωσε, ότι Σχεδόν Πάντα η ατομική πρόοδος γνωστοποιείται στις 

οικογένειες και τα επιτεύγματα κάθε παιδιού παρακολουθούνται συστηματικά.  (Μ.Ο.  

4,35 με Τ.Α.  0,85). 

4.2.4 Αποτελέσματα Ενότητας  «Παιδαγωγοί της Προσχολικής Ηλικίας» 

Η τρίτη από τις πέντε ενότητες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει το πεδίο 3 

«Παιδαγωγοί της Προσχολικής Ηλικίας», αποτελείται από τέσσερις υποενότητες 

σχετικά με τη «Γνώση και Επίδοση», την «Εκπαίδευση του Προσωπικού», τη 

«Μονιμότητα του Προσωπικού», και το «Μέγεθος της Ομάδας και Αναλογία 

Παιδιών-Παιδαγωγών» και συνολικά επτά ερωτήσεις. 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαντήσεις, που αφορούν στις 

ερωτήσεις του πεδίου 3: 

Υποενότητα: Γνώση και Επίδοση                                                   Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

15. Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και 

διαθέτουν γνώσεις για την ανάπτυξη, εξέλιξη και μάθηση των μικρών 

παιδιών και μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στην πράξη 

100 4,38 0,61 

16. Οι παιδαγωγοί δουλεύουν συνεργατικά με άλλους (παιδαγωγούς,    

γονείς, ψυχολόγους, διοίκηση) 
100 4,06 0,79 
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17. Οι παιδαγωγοί χρησιμοποιούν θετική γλώσσα όταν μιλάνε στα 

παιδιά και παρουσιάζουν προσωπικά χαρακτηριστικά που δείχνουν 

φροντίδα, αποδοχή, ευαισθησία, συμπάθεια και εγκαρδιότητα 

απέναντι στους άλλους. 

100 4,46 0,64 

Υποενότητα: Εκπαίδευση Προσωπικού                                          

18. Οι παιδαγωγοί εκπαιδεύονται συχνά σε σεμινάρια, ημερίδες και 

δια βίου προγράμματα.        
100 3,02 0,81 

Υποενότητα: : Μονιμότητα του Προσωπικού                                  

19. Το προσωπικό δεν μεταβάλλεται συχνά, παραμένει σταθερό για 

τουλάχιστον τρία χρόνια.      
100 3,32 0,93 

Υποενότητα: : Μέγεθος της Ομάδας και Αναλογία  Παιδιών-Παιδαγωγών                

20. Ο αριθμός των παιδιών στην τάξη (μέγεθος ομάδας) είναι ο 

προβλεπόμενος (με βάση τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας). 
100 3,64 1,02 

21. Η αναλογία παιδιών – παιδαγωγών, είναι η προβλεπόμενη (με 

βάση τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας). 
100 3,60 0,96 

Πίνακας 4. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για το πεδίο «Παιδαγωγοί της Προσχολικής 

Ηλικίας» 

Συμπερασματικά, εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει, ότι στην υποενότητα  

«Γνώση και Επίδοση», οι απαντήσεις του δείγματος κατά μέσο όρο εκφράζουν ότι 

Σχεδόν Πάντα οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και 

διαθέτουν γνώσεις, δουλεύουν συνεργατικά με άλλους, χρησιμοποιούν θετική 

γλώσσα όταν μιλάνε στα παιδιά και παρουσιάζουν προσωπικά χαρακτηριστικά που 

δείχνουν φροντίδα, αποδοχή, ευαισθησία, συμπάθεια και εγκαρδιότητα (οι Μ.Ο. των 

απαντήσεων κυμαίνονται μεταξύ 4,06 και 4,46 ανά ερώτηση με Τ.Α. από 0,61μέχρι 

0,79).  

Στην δεύτερη υποενότητα «Εκπαίδευση του Προσωπικού», το δείγμα κατά 

μέσο όρο δήλωσε, ότι Ορισμένες Φορές εκπαιδεύονται σε σεμινάρια, ημερίδες και 

δια βίου προγράμματα (Μ.Ο. 3,02 με Τ.Α 0,81 ). 

Στην τρίτη  υποενότητα «Μονιμότητα του Προσωπικού», το δείγμα κατά μέσο 

όρο δήλωσε, ότι Ορισμένες Φορές το προσωπικό παραμένει σταθερό για τουλάχιστο 

τρία χρόνια (Μ.Ο. 3,32 με Τ.Α. 0,93). 
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Στην τέταρτη υποενότητα «Μέγεθος της Ομάδας και Αναλογία Παιδιών-

Παιδαγωγών», το δείγμα κατά μέσο όρο δήλωσε, ότι Ορισμένες Φορές το μέγεθος 

της ομάδας και η αναλογία παιδιών-παιδαγωγών, είναι η προβλεπόμενη με βάση τον 

πρότυπο κανονισμό λειτουργίας (Μ.Ο. ανά ερώτηση 3,64 και 3,60 αντίστοιχα με Τ.Α. 

1,02 και 0,96). Αυτό παρατηρείται εύκολα και στο παρακάτω γράφημα. 

 

Γράφημα 8. Η απάντηση των παιδαγωγών ως προς τον αριθμό των παιδιών στην τάξη 

4.2.5 Αποτελέσματα Ενότητας «Συνεργασία με τις Οικογένειες και την 

Κοινότητα» 

Η τέταρτη από τις πέντε ενότητες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει το πεδίο 4 

«Συνεργασία με τις Οικογένειες και την Κοινότητα», αποτελείται από μία υποενότητα 

σχετικά με τις «Ευκαιρίες για Συμμετοχή των Οικογενειών και των Κοινοτήτων» και 

συνολικά τρεις ερωτήσεις. 

Παρακάτω στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά η επεξεργασία των 

απαντήσεων που αφορούν στο πεδίο 4: 
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Υποενότητα: Ευκαιρίες για Συμμετοχή των Οικογενειών και των 

Κοινοτήτων                                                            
Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

22. Οι πολιτικές του προγράμματος προωθούν τη συνεργασία με τις 

οικογένειες και την κοινότητα. 

 

100 4,16 0,8 

23. Γίνονται συνεχείς συζητήσεις /συναντήσεις με τις οικογένειες 

αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών κι άλλα θέματα, σε κατανοητή 

για τους γονείς γλώσσα.                        

 

100 4,02 0,97 

24. Δίνονται ευκαιρίες σε αντιπροσώπους οικογενειών και κοινοτήτων 

να επισκέπτονται και να παρακολουθούν δραστηριότητες που 

διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος. 

 

100 4,05 0,92 

Πίνακας 5. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση για το πεδίο «Συνεργασία με τις Οικογένειες και 

την Κοινότητα» 

Συμπερασματικά, εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει, ότι στην υποενότητα  

«Ευκαιρίες για Συμμετοχή των Οικογενειών και των Κοινοτήτων», οι απαντήσεις του 

δείγματος εκφράζουν ότι Σχεδόν Πάντα προωθείται η συνεργασία με τις οικογένειες 

και την κοινότητα, μέσα από συνεχείς συζητήσεις/συναντήσεις, καθώς και επισκέψεις  

για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, που διεξάγονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος (οι Μ.Ο. των απαντήσεων κυμαίνονται μεταξύ 4,02 και 4,16 ανά 

ερώτηση με Τ.Α. 0,8 μέχρι 0,97).  

Γράφημα 9. Η απάντηση των παιδαγωγών ως προς τη συνεργασία με τις οικογένειες και την 

κοινότητα 
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4.2.6 Αποτελέσματα Ενότητας  «Μικρά Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες» 

Η πέμπτη από τις πέντε ενότητες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει το πεδίο 5 

«Μικρά Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες», αποτελείται από τρεις υποενότητες σχετικά με 

την «Πρόσβαση και Ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες», το «Προσωπικό και Παροχείς 

Υπηρεσιών» και την «Παροχή Υπηρεσιών» και συνολικά τρεις ερωτήσεις. 

Παρακάτω, στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται συνοπτικά η στατιστική 

επεξεργασία των απαντήσεων στο πεδίο 5: 

Υποενότητα: Πρόσβαση και Ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες         Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

25. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το 

οικονομικό εισόδημα, την θρησκευτική, εθνική, εθνοτική, γλωσσική ή 

πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα. 

100 4,55 0,7 

26. Τα παιδιά με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες έχουν ίση 

πρόσβαση και ίσες   ευκαιρίες σε τύπους και επίπεδα υπηρεσιών 

προγράμματος. 

100 4,01 1,05 

Υποενότητα: Προσωπικό και Παροχείς Υπηρεσιών                     

27. Υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 

σχεδιασμό, συντονισμό, και έλεγχο της παροχής των υπηρεσιών για τα 

παιδιά με αναπηρίες. 

100 1,85 1,03 

28. Ένα μέλος του προσωπικού και/ή ένας ειδικός στο πρόγραμμα 

έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών 

ή υπάρχει διαθέσιμος ένας επαγγελματίας με αυτές τις γνώσεις. 

100 2,04 1,03 

Υποενότητα: Παροχή Υπηρεσιών                                                         

29. Τα μέλη του προσωπικού και/ή οι ειδικοί εξατομικεύουν, 

προσαρμόζουν και τροποποιούν το πρόγραμμα, προκειμένου να 

καλύψουν τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ανάγκες για φροντίδα 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

 

100 3,83 0,79 

30. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου 

συνυπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και παιδιά χωρίς ειδικές 

ανάγκες. 

 

100 4,04 0,9 

Πίνακας 6. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στο σύνολο του δείγματος για το πεδίο «Μικρά 

Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες» 
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Συμπερασματικά, εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει, ότι στην πρώτη 

υποενότητα «Πρόσβαση και Ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες», οι απαντήσεις του 

δείγματος εκφράζουν ότι Σχεδόν Πάντα τα παιδιά με αναπηρίες και άλλες ειδικές 

ανάγκες έχουν ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σε τύπους και επίπεδα υπηρεσιών 

προγράμματος, καθώς και όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το οικονομικό εισόδημα, 

την θρησκευτική, εθνική, εθνοτική, γλωσσική ή πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα, (ο 

Μ.Ο. ανά ερώτηση είναι 4,01 και 4,55 αντίστοιχα με Τ.Α. 1,05 και 0,7 αντίστοιχα). 

 

Γράφημα 10. Η απάντηση των παιδαγωγών ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών με 

αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες σε τύπους και επίπεδα υπηρεσιών προγράμματος 

Στη δεύτερη υποενότητα «Προσωπικό και Παροχείς Υπηρεσιών», οι 

απαντήσεις του δείγματος (παρουσιάζονται γραφικά στο παρακάτω Γράφημα) 

εκφράζουν ότι Σπάνια, υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 

το σχεδιασμό, συντονισμό, και έλεγχο της παροχής των υπηρεσιών για τα παιδιά με 

αναπηρίες και ένα μέλος του προσωπικού και/ή ένας ειδικός στο πρόγραμμα έχουν 

την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών ή υπάρχει 

διαθέσιμος ένας επαγγελματίας με αυτές τις γνώσεις, (ο Μ.Ο. ανά ερώτηση είναι  των 

1,85 και 2,04 αντίστοιχα με Τ.Α. 1,03 και στις 2 ερωτήσεις). 

Στην τρίτη υποενότητα «Παροχή Υπηρεσιών», οι απαντήσεις του δείγματος 

εκφράζουν, ότι Σχεδόν Πάντα τα μέλη του προσωπικού και/ή οι ειδικοί 

εξατομικεύουν, προσαρμόζουν και τροποποιούν το πρόγραμμα, προκειμένου να 

καλύψουν τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ανάγκες για φροντίδα των παιδιών 

με ειδικές ανάγκες και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου 
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συνυπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες (ο Μ.Ο. ανά 

ερώτηση είναι  των 3,83 και 4,04 αντίστοιχα με Τ.Α. 0,79 και 0,9 αντίστοιχα). 

 

 

Γράφημα 11. Η απάντηση των παιδαγωγών ως προς το αν υπάρχει ένα εξειδικευμένο 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, συντονισμό, και έλεγχο της παροχής των 

υπηρεσιών για τα παιδιά με αναπηρίες 
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5 Συζήτηση 

5.1  Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η καταγραφή και η ανάδειξη των 

προϋποθέσεων, καθώς και του επιπέδου αυτών, οι οποίες συμβάλλουν στη 

διασφάλιση της ποιότητας, της παρεχόμενης γενικής και ειδικής αγωγής και 

φροντίδας στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. 

 Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην αποτίμηση των δομικών και διαδικαστικών 

χαρακτηριστικών, καθώς και της σφαιρικής ποιότητας των προγραμμάτων παροχής 

ημερήσιας φροντίδας και αγωγής, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις και το είδος των 

εμπειριών που παρέχονται από τους παιδαγωγούς των Δημοτικών παιδικών σταθμών 

της Δυτικής Μακεδονίας. Συνάμα, ελέγχοντας και καταγράφοντας το επίπεδο της 

ποιότητας της παρεχόμενης αγωγής και φροντίδας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, 

η παρούσα μελέτη αποκαλύπτει τις συνθήκες λειτουργίας, απέναντι στο θεσμό του 

Παιδικού Σταθμού. 

Απώτερος στόχος, λοιπόν, της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, είναι η 

ανάδειξη των συνθηκών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες της 

προσχολικής αγωγής, να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των 

προγραμμάτων τους και θα οδηγήσουν σε ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων, 

προκειμένου να υπάρξει αλλαγή αντιλήψεων και πρακτικών με θετικά αποτελέσματα 

για μια πιο ποιοτική προσχολική αγωγή.  

Τα ευρήματα, που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, είναι σε συμφωνία με 

τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπου και εκεί καταγράφεται, ότι ως ενδεικτικά της 

καλής ποιότητας θεωρήθηκαν τα εξής: οι σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά 

και ενηλίκους, που βασίζονται στη στοργή, το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, οι 

ασφαλείς εγκαταστάσεις, η αναλογία του αριθμού παιδιών- παιδαγωγών, η συχνότητα 

εκπαίδευσης των παιδαγωγών και το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών (Dahberg & 

Moss, 2005). Με το πέρασμα των χρόνων, διαφοροποιείται και ανακαθορίζεται η 

έννοια της ποιότητας και γίνεται όλο πιο περίπλοκη και πολυσύνθετη, ενώ οι σχετικές 

έρευνες προσανατολίζονται όλο και πιο πολύ στην έννοια της παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών (Hujala et al., 2012).  
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Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέκυψε, ότι οι παιδαγωγοί 

που εργάζονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, 

θεωρούν, πως το μαθησιακό περιβάλλον των μικρών παιδιών είναι ασφαλές για τη 

σωματική τους ανάπτυξη, δηλαδή προστατευμένο από κινδύνους, καθώς και την 

ψυχολογική τους ανάπτυξη, παρέχοντας αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Επίσης, 

θεωρούν ότι ο φυσικός χώρος είναι έτσι οργανωμένος, ώστε να παρέχει ποικιλία 

μαθησιακών εμπειριών σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την 

εθνικότητα ή τις ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχουν. Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα 

υλικά και ο εξοπλισμός των παιδικών σταθμών που εργάζονται είναι επαρκή, ώστε να 

προωθούν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα σε παιδιά με διαφορετικές 

ικανότητες. Ακόμη, οι παιδαγωγοί αναφέρουν ότι το περιβάλλον εργασίας τους 

προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών και 

παιδαγωγών, καθώς και ευκαιρίες για εξερεύνηση, παιχνίδι και εξάσκηση διαφόρων 

ικανοτήτων. 

Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπου προκύπτει ότι η 

παρεχόμενη ποιότητα στους παιδικούς σταθμούς είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι 

όταν ένα παιδί ζει και κινείται σε ένα ποιοτικό περιβάλλον, ενισχύεται η υγεία του 

και η γενικότερη ανάπτυξη και μάθησή του, βελτιώνονται οι κοινωνικές δεξιότητες, 

οι διαπροσωπικές του σχέσεις και η κοινωνική του συμπεριφορά (American Academy 

of Pediatrics, 2005). Ένα περιβάλλον συνεργατικό και υποστηρικτικό μπορεί να 

κατευθύνει τη δράση του παιδιού και να του προσφέρει γνώση και μάθηση 

(Δημητρίου–Χατζηνεοφύτου, 2009). Επιπλέον όταν το παιδί, δρα ενεργά σε κάθε 

στάδιο της ανάπτυξής του, αναδομεί συνεχώς το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και 

κινείται και αυτό του δίνει τη δυνατότητα, να αναπτύσσεται νοητικά, ψυχικά και 

κοινωνικο-συναισθηματικά (Paquette & Ryan, 2001). Είναι εξαιρετικά σημαντικό, 

λοιπόν, να κινούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα περιβάλλον κατάλληλα 

διαμορφωμένο για την ηλικία και τις ανάγκες τους, γιατί παρέχοντάς τους τα σωστά 

ερεθίσματα, αποκτούν ολοκληρωμένες εμπειρίες, οι οποίες θα τα βοηθήσουν στη 

μετέπειτα ανάπτυξη και πορεία της ζωής τους (Hujala et al., 2012).  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέκυψε, ότι το προσχολικό 

αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) περιλαμβάνει εμπειρίες, συνήθειες και 

αλληλεπιδράσεις, που λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε Παιδικούς Δημοτικούς 

Σταθμούς. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την 
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παιδαγωγική φιλοσοφία του προγράμματος και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για 

τους παιδαγωγούς, καθώς και το είδος των συναλλαγών, που είναι επιθυμητό να 

υπάρχουν ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά, που εφαρμόζουν το σχέδιο 

προγράμματος. Τα παιδιά κατακτούν πληροφορίες και  εξασκούν τις ικανότητες, που 

βασίζονται σε εμπειρίες κατάλληλες για το αναπτυξιακό τους επίπεδο και την 

κουλτούρα τους. Ένα ποιοτικό προσχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, εστιάζει σε 

ολόκληρο το παιδί και λαμβάνει  υπόψη, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του, 

τη σωματική, γνωστική, γλωσσική, δημιουργική και κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού.  

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα των ερευνών, που προβάλλονται στη 

βιβλιογραφία. Σύμφωνα με αυτά, τα παιδιά που παρακολουθούν προγράμματα  

ημερήσιας φροντίδας και αγωγής σε κάποιο παιδικό σταθμό, είναι περισσότερο 

πολυμήχανα, έχουν πλουσιότερο λεξιλόγιο και είναι πιο εκφραστικά όταν μιλούν, 

ξέρουν περισσότερα για το περιβάλλον και συμμετέχουν με μεγαλύτερη ευκολία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (LoCasale - Crouch et al., 2007˙ Sylva et al., 2007). Τα 

προγράμματα που παρέχονται σε παιδικούς σταθμούς βοηθούν το παιδί να εξελιχθεί 

σε διάφορους τομείς, όπως της σωματικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης της φαντασίας, 

της δημιουργικότητας, της συναισθηματικής ωρίμανσης, της γνωστικής ανάπτυξης 

και της καλλιέργειας της γλώσσας (Taylor et al., 1997). Οι περισσότεροι ειδικοί στα 

θέματα ανάπτυξης συνηγορούν, στο ότι τα παιδιά, που παίρνουν μέρος σε 

προσχολικά προγράμματα ημερήσιας φροντίδας, βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, τη 

μνήμη τους και προετοιμάζονται επαρκώς για το δημοτικό σχολείο (Rabin, 2008). 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέκυψε, ότι οι 

παιδαγωγοί της προσχολικής ηλικίας έχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά, για να 

αναλάβουν τις ευθύνες σχετικά με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και γνώσεις 

για αποτελεσματικό προγραμματισμό. Παρότι οι φορείς δεν αναλαμβάνουν συχνά την 

εκπαίδευση-επιμόρφωσή τους, αναγκάζονται μόνοι τους οι παιδαγωγοί να 

καταρτίζονται, παρακολουθώντας τις παιδαγωγικές και επιστημονικές εξελίξεις. 

Επιπλέον, αναφορικά με τη μονιμότητα του προσωπικού, το μέγεθος της ομάδας και 

την αναλογία παιδιών-προσωπικού, η προβλεπόμενη νομοθεσία λόγω συνθηκών δεν 

τηρείται πάντα. Έχοντας επίγνωση, πως η παροχή αγωγής και φροντίδας στα μικρά 

παιδιά είναι μια από τις πιο σημαντικές και απαιτητικές ευθύνες που μπορεί κάποιος 
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να αναλάβει, οι κρατικοί φορείς θα καλούνται να δείχνουν πάντα την απαιτούμενη 

ευαισθησία. 

Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, όπου προκύπτει ότι στις 

ποιοτικές διαστάσεις του περιβάλλοντος παροχής φροντίδας και αγωγής, οι οποίες 

είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστούν από κανονισμούς λειτουργίας αναφέρονται 

μεταξύ άλλων: η αλληλεπίδραση παιδιών και παιδαγωγών, η συμπεριφορά των 

παιδαγωγών, η παροχή μαθησιακών ευκαιριών για τα παιδιά και η συνεργασία 

γονέων και παιδαγωγών. Ενώ  δεν συμφωνούν απόλυτα, με τα αποτελέσματα των 

ερευνών, στα πιο βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που μπορούν να ρυθμιστούν 

μέσω κανονισμών λειτουργίας και αναφέρονται: η αναλογία παιδιών και παιδαγωγών 

ανά τάξη, ο αριθμός των παιδιών στην τάξη (μέγεθος ομάδας), η εξειδικευμένη 

εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδαγωγών, το μη μεταβαλλόμενο προσωπικό 

(Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2009 ∙ Ρέντζου, 2011).   

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέκυψε, ότι τις περισσότερες 

φορές η φροντίδα και η αγωγή των παιδιών αποτελεί συνεργατική προσπάθεια και 

συλλογική ευθύνη της οικογένειας, των παιδαγωγών και της κοινότητας, στην οποία 

ζουν, δίνοντας τη δυνατότητα συχνών συζητήσεων, συναντήσεων και επισκέψεων.  

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών που προβάλλονται στη 

βιβλιογραφία, όπου με βάση μια έρευνα που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, (2013) ανάμεσα στις προτεραιότητες που ορίστηκαν αναφορικά με την 

παροχή υψηλής ποιότητας προσχολική αγωγή και φροντίδα (ΠΕΦ), κρίνεται 

απολύτως απαραίτητη η συμμετοχή των γονέων, καθώς αποτελεί ένα από τους 

βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του παιδιού. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέκυψε, ότι τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, αυτά που έχουν κάποια σωματική βλάβη, αναπηρία, πάθηση, που 

διατρέχουν κίνδυνο για αναπτυξιακή καθυστέρηση, εκείνα που έχουν εξαιρετικές 

ικανότητες/ταλέντα, καθώς και παιδιά με διαφορετικές ικανότητες, λόγω 

οικονομικών, θρησκευτικών, εθνικών, εθνοτικών, γλωσσικών ή πολιτισμικών 

ιδιαιτεροτήτων, έχουν πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σε Παιδικούς Σταθμούς.  

Προκειμένου να αναπτυχθούν με όλο τους το δυναμικό, τα παιδιά αυτά έχουν 

ανάγκη από υπηρεσίες υποστήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό, που να διαθέτει τις 
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απαιτούμενες  επιστημονικές γνώσεις,  πέραν αυτών που θεωρούνται επαρκείς για 

την ανάπτυξη των κανονικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων τους.  Τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας, έδειξαν πως το προσωπικό αυτό, δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των Παιδικών Σταθμών της Δυτικής Μακεδονίας. Η παρουσία του 

προσωπικού αυτού, στις περιπτώσεις που υφίσταται, δικαιολογείται από ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες των γονέων. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο, να αναφέρουμε, ότι 

οι Παιδικοί Σταθμοί, δεν ανήκουν στις δομές του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να 

δικαιούνται την υποστήριξη ειδικού παιδαγωγού, μέσα από το θεσμό της παράλληλης 

στήριξης.  

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έδειξαν ότι τα μέλη 

του προσωπικού τις περισσότερες φορές εξατομικεύουν, προσαρμόζουν και 

τροποποιούν το πρόγραμμα, προκειμένου να καλύψουν τις ατομικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή ανάγκες για φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Οι ειδικές ανάγκες 

των παιδιών, μπορεί να ποικίλουν, από αυτές που απαιτούν ελάχιστη φροντίδα έως 

αυτές που απαιτούν εκτεταμένες τροποποιήσεις και υπηρεσίες. Στηριζόμενοι 

αποκλειστικά στο φιλότιμο και την ευαισθησία του προσωπικού, δέχονται στις δομές 

τους παιδιά διαφορετικών ικανοτήτων, εφαρμόζοντας την βασική αρχή του 

«σχολείου για όλους». Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες, παρέχουν  ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, 

συμβάλλοντας θετικά και μακροχρόνια στη μείωση της ανάγκης για ειδικές 

υπηρεσίες. 

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα των ερευνών, που προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία, που δυστυχώς, οι σημερινοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων δεν 

έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση, τις απαιτούμενες γνώσεις, παρόλο που όλο και πιο 

συχνά αντιμετωπίζουν παιδιά µε διαφορετικές ανάγκες (Τζουριάδου & Μπάρµπας, 

2001). Ενώ στο παρελθόν δομές, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία 

κατά κανόνα δεν άνοιγαν εύκολα τις πόρτες τους, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τώρα πια βάζουν τέλος στον αποκλεισμό αυτό (Γεωργιάδη κ.ά., 2007). 

Από την παρούσα έρευνα προέκυψε πως οι Παιδικοί Σταθμοί που υπάρχουν 

στη Δυτική Μακεδονία, σχετικά με τις ποιοτικές διαστάσεις του περιβάλλοντος 

παροχής φροντίδας και αγωγής, φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Προϋποθέσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να ρυθμιστούν από κανονισμούς λειτουργίας, 
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όπως η αλληλεπίδραση παιδιών και παιδαγωγών, η συμπεριφορά των παιδαγωγών, η 

παροχή μαθησιακών ευκαιριών για τα παιδιά, η συνεργασία γονέων και παιδαγωγών, 

η δυνατότητα εισόδου στις δομές αυτές, παιδιών διαφορετικών ικανοτήτων 

πληρούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθιστώντας τις μονάδες αυτές ποιοτικές 

ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό το γεγονός φανερώνει την ευαισθησία, 

την απόλυτη συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης των ατόμων που εργάζονται σε 

αυτές. 

Αντίθετα, προϋποθέσεις, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσω κανονισμών 

λειτουργίας με την εμπλοκή των κρατικών φορέων, όπως για παράδειγμα η αναλογία 

παιδιών και παιδαγωγών ανά τάξη, ο αριθμός των παιδιών στην τάξη (μέγεθος 

ομάδας), η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδαγωγών, η επιμόρφωση 

του προσωπικού και το μη μεταβαλλόμενο προσωπικό, δεν πληρούνται στον απόλυτο 

βαθμό με αποτέλεσμα να μειώνονται οι παροχές και εν μέρει η ποιότητα αυτών.  

Συμπερασματικά και έχοντας μια εποπτική ματιά στα αποτελέσματα, θα 

μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει, πως τα μέτρα, που ορίζουν την παρεχόμενη 

ποιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, τείνουν να 

εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα άλλα ευρωπαϊκά 

κράτη, όπου παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση για προστασία των παιδιών από 

αρνητικές πρώιμες εμπειρίες και χαμηλής ποιότητας φροντίδα και αγωγή (Ρέντζου, 

2011· Hujala et al., 2012).  

Σε αντιδιαστολή  με τα παραπάνω, τα αποτελέσματα ερευνών, που 

διεξήχθησαν στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τον Βόλο  δείχνουν ότι η παρεχόμενη 

ποιότητα από τους ελληνικούς παιδικούς σταθμούς κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα 

(Λαμπίδη & Πολέμη – Τοδούλου, 1992· Μάντζιου, 2001· Μάντζιου & Πετρογιάννης, 

2009· Παπαθανασίου, 1997· Ρέντζου, 2011· Τσιάντης κ.ά., 1988·  Petrogiannis, 

2002). 

Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί αυτή η απόσταση στα γενικά συμπεράσματα, 

θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης αγωγής και 

φροντίδας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και να τα 

αντιπαραθέσει με εκείνα των σχολείων στις περιοχές, που μελετούν οι άλλες έρευνες. 

Από προσωπική εμπειρία και έχοντας εργαστεί 24 χρόνια σε παιδικούς σταθμούς 

μεγάλων πόλεων και επαρχιακών πόλεων, έχω διαπιστώσει κάποιες διαφορές. Στις 
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μικρές πόλεις οι παιδικοί σταθμοί στην πλειοψηφία τους στεγάζονται σε ιδιόκτητα 

δημοτικά, καλοσυντηρημένα και ασφαλή κτίρια, που διαθέτουν πλούσιο παιδαγωγικό 

και εποπτικό υλικό. Το παιδαγωγικό προσωπικό κατάγεται κατά κύριο λόγο από τις 

ίδιες περιοχές με τον τόπο εργασίας. Το γεγονός αυτό δίνει κίνητρο στους 

παιδαγωγούς για κοινωνική καταξίωση και αναγνώριση από τους συντοπίτες του 

μέσα από τον χώρο εργασίας, καθώς και ώθηση για πιο ποιοτική παροχή φροντίδας 

και αγωγής, αφού πρόκειται για ανθρώπους, με τους οποίους ενδεχομένως υπάρχει 

κοινωνικό δέσιμο. 

5.2 Προτάσεις Βελτίωσης της Παρεχόμενης Ποιότητας 

Σε συνέπεια των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας, όπως αναλύθηκαν 

στην παραπάνω παράγραφο, θα μπορούσαν να διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες που διαμορφώνουν την παρεχόμενη 

ποιότητα στη δομή της Προσχολικής αγωγής. 

Για αρχή, προτείνεται να υπάρξουν αλλαγές από την πλευρά του νομοθετικού 

πλαισίου και των οδηγιών, που ισχύουν για τους παιδικούς σταθμούς, σε συμφωνία 

με τις προδιαγραφές διεθνών οργανισμών για την προσχολική εκπαίδευση, ώστε να 

μειωθεί η αναλογία παιδιών-παιδαγωγών και το μέγεθος ομάδας στην τάξη, ενώ το 

παιδαγωγικό προσωπικό θα πρέπει να παραμένει σταθερό και να μην μεταβάλλεται, 

τουλάχιστον για τρία  χρόνια. Είναι σημαντικό να διαμορφωθούν οι συνθήκες, ώστε 

να  τηρείται η προβλεπόμενη αναλογία, καθώς αυτή θεωρείται ζωτικός παράγοντας 

για την ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Επιπρόσθετα, προτείνεται να ανασχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο οι συνθήκες, 

ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή όλων των μαθητών- μικτών ικανοτήτων- και 

όχι απλά να χορηγούνται τυπικές εκπαιδευτικές παροχές και να προσαρμόζονται τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.  

 Επίσης, για να είναι αποτελεσματική η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, είναι σημαντικό να υποστηρίζονται από ειδικούς, από διάφορα 

επιστημονικά πεδία. Η βελτίωση της κατάρτισης των παιδαγωγών προσχολικής 

ηλικίας γενικότερα, καθώς και η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και 
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προγραμμάτων από την πολιτεία αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης ποιότητας. 

5.3  Προτάσεις Μελλοντικών Επεκτάσεων της Έρευνας 

Η έρευνα που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία συνεισφέρει με χρήσιμα 

συμπεράσματα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα γενικότερο βελτιωμένο πλαίσιο για 

την παρεχόμενη ποιότητα στους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Ωστόσο, η έρευνα 

θα μπορούσε μελλοντικά να επεκταθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, προκειμένου να 

εξαχθούν επιπλέον προτάσεις εφαρμογής. 

Για παράδειγμα, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθούν περισσότερες γεωγραφικές 

περιοχές, ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές εντός της χώρας και τελικά οι επιμέρους 

ιδιαιτερότητες να ληφθούν υπόψη προς παραδειγματισμό ή αποφυγή. 

Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον να διεξαχθεί συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε 

παιδικούς σταθμούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως τη δυναμικότητα του 

σχολείου, τις πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικής ή κρατικής πρωτοβουλίας), η 

αναλογία παιδιών από διαφορετικές εθνικότητες και θρησκείες στην τάξη, κτλ. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί από τη σκοπιά των γονέων. 

Θα είχε ενδιαφέρον να συλλεχθούν δεδομένα με την άποψη που διαμορφώνουν οι 

γονείς των παιδιών προσχολικής αγωγής σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα, ώστε 

να συνταχθούν προτάσεις βελτίωσης και από την δική τους πλευρά.  

Τέλος, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη εφαρμογής ενιαίου πλαισίου 

ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας και αγωγής σε όλες τις δομές της προσχολικής 

αγωγής, παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της χώρας. 
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Παράρτημα 

Η παρεχόμενη γενική και ειδική αγωγή και φροντίδα σε προσχολικά κέντρα. 

Μια προσέγγιση από τη μεριά των παιδαγωγών της Δυτικής Μακεδονίας. 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες παιδαγωγοί Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, πως η παρούσα έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο 

μεταπτυχιακής εργασίας, του προγράμματος "Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" του 

Παιδαγωγικού Τμήματος νηπιαγωγών Φλώρινας. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά τις απόψεις των παιδαγωγών της Δυτικής 

Μακεδονίας αναφορικά με την παρεχόμενη γενική και ειδική αγωγή και φροντίδα σε 

προσχολικά κέντρα. Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα που θα 

εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. 

Για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου απαιτούνται 4-5 λεπτά. 

Σας ευχαριστώ 

Κουτλεμάνη Θεοδότα 

Δημογραφικές Πληροφορίες 

1. Φύλο  

o Άνδρας  

o Γυναίκα  

2. Ηλικία  

o 20-35  

o 35-50  

o 50-65  

3. Επίπεδο σπουδών  

o Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ- ΤΕΙ  

o Κάτοχος μεταλυκειακού τίτλου σπουδών (ΙΕΚ)  

o Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  

o Κάτοχος διδακτορικού τίτλου  
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4. Πόσα χρόνια εργάζεστε;  

5. Νομός εργασίας  

o Καστοριά  

o Κοζάνη  

o Φλώρινα  

o Γρεβενά  

ΠΕΔΙΟ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Στα παρακάτω ερωτήματα θα πρέπει να απαντήσετε με βάση το πόσο συχνά 

παρατηρείται το κάθε θέμα.  

1. Το περιβάλλον και ο φυσικός χώρος είναι απαλλαγμένα από κινδύνους: μη 

ασφαλής εξοπλισμός, κίνδυνοι μόλυνσης.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

2. Το περιβάλλον πληρεί βασικούς κανόνες υγιεινής, ασφαλές και θρεπτικό 

φαγητό, πόσιμο νερό και επαρκή εξαερισμό.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

3. Υπάρχουν ευκαιρίες για συχνές και θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

παιδιών και μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  
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o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

4. Το περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν, να 

εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

5. Υπάρχουν ευκαιρίες για να εμπλακούν τα παιδιά σε ενεργητικό παιχνίδι 

στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (π.χ. ψυχοκινητικές δραστηριότητες, 

παιχνίδι στην παιδική χαρά).  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

6. Υπάρχει ισορροπία στο χρόνο που διατίθεται για ελεύθερο παιχνίδι και για 

οργανωμένες δραστηριότητες.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

7. Υπάρχει ποικιλία υλικών (παιδαγωγικό, εποπτικό, εικαστικό) που 

προωθούν την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη και τη 

δημιουργικότητα σε παιδιά με διαφορετικές ικανότητες.  
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o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

8. Ο χώρος είναι αποτελεσματικά οργανωμένος, έτσι ώστε τα υλικά για 

παιχνίδι και εικαστική δημιουργία να είναι εύκολα προσβάσιμα ώστε τα 

παιδιά να κατασκευάζουν τα δικά τους παιχνίδια-αντικείμενα.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

9. Ο εσωτερικός και εξωτερικός χώρος προσφέρονται για ποικιλία κινητικών 

ασκήσεων.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

ΠΕΔΙΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

10. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να καλλιεργήσει τις 

γνώσεις των παιδιών.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  
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11. Εφαρμόζονται με ευελιξία, περιεκτικά προγράμματα, προσανατολισμένα 

προς τα παιδιά, την οικογένεια και το πολιτισμικό περιβάλλον.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

12. Το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν 

πληροφορίες και να εξασκήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται έτσι ώστε να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

13. Η ατομική πρόοδος γνωστοποιείται στους γονείς και τις οικογένειες.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

14. Οι ατομικές μαθησιακές διαδικασίες και τα επιτεύγματα κάθε παιδιού 

παρακολουθούνται συστηματικά.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  
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ΠΕΔΙΟ 3: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

15. Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και διαθέτουν 

γνώσεις για την ανάπτυξη, εξέλιξη και μάθηση των μικρών παιδιών και 

μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στην πράξη.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

16. Οι παιδαγωγοί δουλεύουν συνεργατικά με άλλους. (παιδαγωγούς, γονείς, 

ψυχολόγους, διοίκηση).  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

17. Οι παιδαγωγοί χρησιμοποιούν θετική γλώσσα όταν μιλάνε στα παιδιά και 

παρουσιάζουν προσωπικά χαρακτηριστικά που δείχνουν φροντίδα, αποδοχή, 

ευαισθησία, συμπάθεια και εγκαρδιότητα απέναντι στους άλλους.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

18. Οι παιδαγωγοί εκπαιδεύονται συχνά σε σεμινάρια, ημερίδες και δια βίου 

προγράμματα.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  
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o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

19. Το προσωπικό δεν μεταβάλλεται συχνά, παραμένει σταθερό για 

τουλάχιστο τρία χρόνια.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

20. Ο αριθμός των παιδιών στην τάξη (μέγεθος ομάδας) είναι ο 

προβλεπόμενος (με βάση τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας).  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

21. Η αναλογία παιδιών – παιδαγωγών, είναι η προβλεπόμενη (με βάση τον 

πρότυπο κανονισμό λειτουργίας).  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

ΠΕΔΙΟ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

22. Οι πολιτικές του προγράμματος προωθούν τη συνεργασία με τις 

οικογένειες και την κοινότητα.  



Παράρτημα 

 

 
108 

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

23. Γίνονται συνεχείς συζητήσεις /συναντήσεις με τις οικογένειες αναφορικά 

με την πρόοδο των παιδιών κι άλλα θέματα, σε κατανοητή για τους γονείς 

γλώσσα.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

24. Δίνονται ευκαιρίες σε αντιπροσώπους οικογενειών και κοινοτήτων να 

επισκέπτονται και να παρακολουθούν δραστηριότητες που διεξάγονται στο 

πλαίσιο του προγράμματος.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

ΠΕΔΙΟ 5: ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

25. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το 

οικονομικό εισόδημα, την θρησκευτική, εθνική, εθνοτική, γλωσσική ή 

πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  
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o Πάντα  

26. Τα παιδιά με αναπηρίες και άλλες ειδικές ανάγκες έχουν ίση πρόσβαση 

και ίσες ευκαιρίες σε τύπους και επίπεδα υπηρεσιών προγράμματος.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

27. Υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το 

σχεδιασμό, συντονισμό, και έλεγχο της παροχής των υπηρεσιών για τα παιδιά 

με αναπηρίες.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

28. Ένα μέλος του προσωπικού και/ή ένας ειδικός στο πρόγραμμα έχουν την 

ικανότητα να αναγνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών ή υπάρχει 

διαθέσιμος ένας επαγγελματίας με αυτές τις γνώσεις.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

29. Τα μέλη του προσωπικού και/ή οι ειδικοί εξατομικεύουν, προσαρμόζουν 

και τροποποιούν το πρόγραμμα, προκειμένου να καλύψουν τις ατομικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή ανάγκες για φροντίδα των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες.  
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o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

30. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν 

παιδιά με ειδικές ανάγκες και παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες.  

o Ποτέ  

o Σπάνια  

o Ορισμένες φορές  

o Σχεδόν πάντα  

o Πάντα  

 


