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Γιατί Κυψέλη; Γιατί μια κυψέλη είναι πάντα δημι-
ούργημα συνεργασίας, επίμονης προσπάθειας με 
συγκεκριμένα δομημένα βήματα και η φύση έχει 
προβλέψει οι κυψελίδες της να ταιριάζουν απόλυτα 
η μία δίπλα στην άλλη, να μην αφήνουν κενό και να 
ενώνονται αέναα με πραγματικά σπουδαία αποτελέ-
σματα. Όλα τα μέλη μιας κυψέλης σχετίζονται μεταξύ 
τους και ζουν μαζί σε μία οργανωμένη κοινωνία.

Εκείνο που αφήνουμε από την ιδέα της κυψέλης εί-
ναι η ιεραρχία και ο διαχωρισμός των φύλων.

Η κεντρική ιδέα του προτεινόμενου παιδαγωγικού 
πλαισίου «Κυψέλη» είναι να δομείται από τα άτομα 
που συμμετέχουν καθημερινά στις δομές προσχολι-
κής αγωγής. Να μπορεί να αξιοποιηθεί από τα παιδιά, 
τους/τις παιδαγωγούς και τους γονείς σχηματίζοντας 
κοινότητες που αγκαλιάζουν την ανάπτυξη των παι-
διών. Με αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να φωτιστεί η 
φροντίδα και η εκπαίδευση ως ένα, να δημιουργη-
θούν οι συνθήκες ώστε να βιώσουν ουσιαστικές και 
κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες τα παιδιά μέχρι 4 
ετών και να στοιχειοθετηθεί η διεργασία ενοποίησης 
της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα για τα παιδιά 
0 έως 6 ετών.

Ο σκοπός του παιδαγωγικού πλαισίου «Κυψέλη» 
είναι η ανάπτυξη της παιδαγωγικής πρακτικής για 
παιδιά 0 έως 4 ετών στην ελληνική πραγματικότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη και προσαρμόζοντας κατάλλη-
λα στοιχεία από τη διεθνή παιδαγωγική θεωρία και 
πράξη. Ο λόγος που ο σχεδιασμός περιορίζεται στα 
παιδιά 0 έως 4 ετών είναι πως για αυτές τις ηλικίες 
δεν υπάρχει υφιστάμενο κοινό παιδαγωγικό πλαί-
σιο όπως υπάρχει για τις ηλικίες 4 έως 6 ετών. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η προσχολική αγωγή στη χώρα μας 

1. Τι είναι αυτό που διαβάζεις
Σε αυτές τις σελίδες θα βρεις τον σχεδιασμό για 
ένα προτεινόμενο παιδαγωγικό πλαίσιο προσχο-
λικής αγωγής που ονομάζεται «Κυψέλη».

είναι διασπασμένη και διαχωρισμένη για τα παιδιά 0 
έως 4 ετών με μοιρασμένες αρμοδιότητες ανάμεσα 
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
και το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ για τα παιδιά 4 
έως 6 ετών, η φοίτηση είναι υποχρεωτική, υπάρχει 
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και αρμοδιότη-
τα έχει το Υπουργείου Παιδείας. 

Μέσα από το «Κυψέλη» γίνεται η προσπάθεια να 
εντοπιστούν και να καλυφθούν παράλληλα: οι ανά-
γκες των παιδιών, των οικογενειών, των εργαζόμε-
νων γονέων, των παιδαγωγών και των προσχολι-
κών δομών που αφορούν σε παιδιά 0 έως 4 ετών, 
ώστε κάθε παιδί να γίνει ορατό ως μοναδικό, ικανό 
και δημιουργικό άτομο της κοινότητας. Με σεβασμό 
στη μοναδικότητα και τον προσωπικό ρυθμό ανά-
πτυξης κάθε παιδιού, το παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυ-
ψέλη» έχει στόχο να υποστηρίξει τις αναπτυξιακές, 
συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των παι-
διών, σε στενή συνεργασία με τις οικογένειες, μέσα 
σε ένα περιβάλλον που προάγει τη δημιουργικότητα, 
τη δημοκρατία και την ισότιμη παροχή φροντίδας και 
εκπαίδευσης.

Βασική παραδοχή στο «Κυψέλη» εί-
ναι πως το παιδί βρίσκεται στο κέ-
ντρο της παιδαγωγικής διαδικασίας.  
Σε όλα τα σημεία του πλαισίου η μά-
θηση συμβαίνει μέσα από το παιχνί-
δι και το κάθε μέρος του, αφορά την 
ανάπτυξη ολόκληρου του παιδιού. 

ΚΥΨΕΛΗ



5

Διαδρομές

Πτυχές

Περιβάλλοντα μάθησης 
 και υλικά

Κοινότητα

Ομάδα παιδιών

Γονείς και παιδαγωγοί

Βάσεις

Παιδαγωγικές
Πρακτικές

Πλαίσιο Κυψέλη

1. Τι είναι αυτό που διαβάζεις
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Έτσι, μέσα στο παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυψέλη»: 

Βλέπουμε τα παιδιά ως ικανά και θε-
ωρούμε πως οι φωνές τους πρέπει να 
ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη, 
στο πλαίσιο μιας δημοκρατική κοινωνί-
ας που στοχεύει στη συμμετοχή όλων, 
με σεβασμό στη μοναδικότητα.

Ορίζονται οι θεωρητικές βάσεις, οι αρχές της 
παιδαγωγικής πράξης, οι παιδαγωγικές πρα-
κτικές, οι πτυχές που μπορεί να καλλιεργεί ένα 
παιδί όταν βρίσκεται στη δομή προσχολικής 
αγωγής και οι διαδρομές που ανοίγονται σε 
κάθε παιδί μέσα στην καθημερινότητα. 

Προβάλλεται μια οικολογική θεώρηση της 
ανάπτυξης, που ρίχνει φως στη σημασία που 
έχουν τα περιβάλλοντα του σπιτιού, του προ-
σχολικού πλαισίου, της κοινότητας και της 
φύσης για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Τονίζεται η σημασία των σχέσεων 
και η κοινωνική διάσταση της μά-
θησης, μέσω της συμμετοχής και 
του βιώματος. 

Αναγνωρίζεται η αξία του παιχνιδιού 
για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και 
υποστηρίζεται η ενεργή τους συμμετο-
χή. Υποστηρίζεται η σημασία της δη-

μιουργικότητας και της αισθητι-
κής καλλιέργειας στην προσχο-
λική αγωγή. 

Συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες 
παιδαγωγικές πρακτικές με σκοπό να 
προωθήσουν την ολιστική ανάπτυξη 
των παιδιών.

Δίνεται μια συνολική οπτική της μάθησης 
που συμπεριλαμβάνει τη διαμόρφωση του 
μαθησιακού περιβάλλοντος και το παιδα-
γωγικό υλικό. 



7

Το «Κυψέλη» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παιδαγω-
γικού πλαισίου για τις δομές προσχολικής αγωγής με 
προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν από την 
παιδαγωγική ομάδα κάθε δομής, ανάλογα με τα χαρα-
κτηριστικά και τις ανάγκες της, χωρίς «έτοιμες λύσεις» 
ή «συνταγές». 

Στόχος είναι αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο να οδηγήσει 
στην αξιοποίησή κοινών τόπων σε καθημερινό επί-
πεδο, στη διαμόρφωση μιας κοινής βάσης πάνω στην 
οποία τα μέλη κάθε δομής θα μπορούν να δημιουργούν 
τη δική τους κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζε-
ται μια κοινή και ποιοτική παροχή προσχολικής αγωγής 
σε όλες τις περιοχές και για όλα τα παιδιά.

Λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αποτελούν 
προαπαιτούμενα για την αλλαγή της παιδαγωγικής 
πρακτικής στις υπάρχουσες δομές προσχολικής 
αγωγής, όπως η αναλογία παιδιών-παιδαγωγών 
και η πρόβλεψη για το παιχνίδι σε εξωτερικούς 
χώρους και προτείνονται νομοθετικές αλλαγές.

Προωθείται η αξία της διεπιστημονικής συ-
νέργειας με ειδικούς υγείας και ψυχικής υγεί-
ας καθώς και με θεραπευτές, έτσι ώστε να εί-
ναι σταδιακά εφικτή η συμπερίληψη, η έγκαι-
ρη ανίχνευση αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων 
και ο σχεδιασμός πρώιμης παρέμβασης. 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του έρ-
γου των παιδαγωγών, προτείνεται η 
δημιουργία ενός συντονιστικού-συμ-
βουλευτικού ρόλου, ο ρόλος του/της 
μέντορα, με σκοπό την υποστήριξη της 
παιδαγωγικής πράξης.

Υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της ουσια-
στικής και συστηματικής συνεργασίας με 
τους γονείς, η αξία του σπιτιού ως μαθησι-
ακό περιβάλλον και προτείνονται δράσεις 
για την υποστήριξη, την ευαισθητοποίηση 
και την επιμόρφωσή τους μέσα από τις δο-
μές προσχολικής αγωγής.

Προωθείται η αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης των παιδαγωγών και η συστηματική 
παροχή ευκαιριών για εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο οι 
επαγγελματίες του χώρου μπορούν να επιμορφώνονται 
σε σχέση με τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις στην προ-
σχολική αγωγή, να εξελίσσουν τον αναστοχασμό τους και 
να αναπτύσσουν την πρακτική τους συνεχώς, βασισμένοι 
σε θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά στοιχεία.
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Σημείωμα της συγγραφικής ομάδας 

Το παρόν κείμενο αποτελεί μια πρόταση για ένα παι-
δαγωγικό πλαίσιο προσχολικής αγωγής στη χώρα μας 
για τα παιδιά 0 έως 4 χρονών. Σχεδιάστηκε μέσα από 
εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, την έρευ-
να πλαισίων προσχολικής αγωγής σε οκτώ άλλες χώ-
ρες και συμπεριλαμβάνοντας σχόλια από τη δημόσια 
διαβούλευση στην οποία εκτέθηκε αποσπασματικά η 
ιδέα και ο σκελετός του πλαισίου τον Ιούλιο του 2021.

Οι προτάσεις λειτουργίας αφορούν την ελληνική 
πραγματικότητα σε συνδυασμό με τις ανάγκες των 
βρεφών και των νηπίων 0 έως 4 ετών. Το πλαίσιο 
«Κυψέλη» αποτελεί μια πρόταση για ένα παιδαγωγι-
κό πλαίσιο και όχι μια υποχρεωτική μορφή αναλυ-
τικού προγράμματος. Στο κέντρο του πλαισίου είναι 
τα παιδιά, οι παιδαγωγοί, οι γονείς και η κοινότητα 
της εκάστοτε δομής. Η συγγραφική ομάδα θεωρεί 
το παρόν ένα κατάλληλο εργαλείο που μπορεί να 

λειτουργήσει ως έναυσμα στον δρόμο για την ενιαία 
προσχολική αγωγή στη χώρα. 

Από θέση, η συγγραφική μας ομάδα είχε και έχει την 
πεποίθηση ότι η διαμόρφωση ενός πλαισίου προσχο-
λικής αγωγής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη βάση, 
τους ανθρώπους λοιπόν που απαρτίζουν τις δομές 
προσχολικής αγωγής. Συγκεκριμένα, τους/τις παιδα-
γωγούς, τα παιδιά και τους γονείς. Επιπλέον, κάθε νέα 
πρόταση απαιτεί την επιστημονική τεκμηρίωση αλλά 
και την κατά τακτά διαστήματα αξιολόγησή της.

Πριν εφαρμοστεί το παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυψέλη» 
απαιτείται λοιπόν να σχεδιαστεί και να πραγματο-
ποιηθεί η ερευνητική πιλοτική του εφαρμογή, με τη 
συνεργασία των αρμόδιων πανεπιστημιακών τμη-
μάτων, καθώς και εκπροσώπους των φορέων των 
παιδικών σταθμών της χώρας.

ΚΥΨΕΛΗ
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Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του 
προτεινόμενου παιδαγωγικού πλαισί-
ου και τη συλλογή των απόψεων και 
εμπειριών των παιδαγωγών, των παι-
διών και των γονέων, θα μπορέσουν 
να υπάρξουν αλλαγές και προσαρμογές 
στο πλαίσιο που θα το κάνουν ακόμη πιο 
χρήσιμο και αποτελεσματικό για τη δια-
σφάλιση της ποιότητας στην προσχολική 
αγωγή των παιδιών 0 έως 4 ετών στη 
χώρα μας. 

1. Τι είναι αυτό που διαβάζεις
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Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επικρατήσει τα τε-
λευταία χρόνια οι όροι «Early Childhood Education 
(ECE)»-εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία ή 
«Early Childhood Education and Care (ECEC)»- εκ-
παίδευση και φροντίδα στην προσχολική ηλικία ή 
προσχολική αγωγή και φροντίδα της πρώιμης παι-
δικής ηλικία, οι οποίοι αναφέρονται σε θεσμοθετη-
μένες δομές που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 
μικρότερης των έξι ή επτά ετών και περιλαμβά-
νουν στοιχεία φροντίδας και κοινωνικής και γνω-
σιακής αγωγής (Kamerman, 2006). Οι δομές αυτές 

2.1 Τι σημαίνει προσχολική αγωγή

2. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός 
πλαισίου προσχολικής αγωγής

αντιστοιχούν σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
κέντρα φροντίδας παιδιού, τα οποία λειτουργούν 
κάποιες ώρες την ημέρα ή λειτουργούν με πλήρες 
ωράριο, είναι δημόσια ή ιδιωτικά, και παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας (κάλυψη βασικών αναγκών), 
μέριμνας και εκπαίδευσης των παιδιών που τους 
παρέχονται από την γέννησή τους μέχρι και την 
είσοδό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ζα-
μπέτα, 1998, Μπάκας, 2016, Νικολακάκη κ.ά., 2012, 
Μετοχιανάκης, 2000). Οι δομές αυτές δεν στοχεύ-
ουν στη φύλαξη των παιδιών, αλλά εμπεριέχουν τη 

Επί της αρχής, ένας λόγος να υπάρχει ένα πλαίσιο για την προσχολική 
αγωγή είναι για να αναδείξει και να επικοινωνήσει την αξία των πολύ 
μικρών παιδιών για μια κοινωνία. 
Συμπεριλαμβάνοντας τα παιδιά 0-4 ετών στον παιδαγωγικό σχεδια-
σμό μιας χώρας προκαλείται η κοινωνία να τα παρατηρήσει και να 
αναγνωρίσει την αξία της παιδείας ήδη από τη γέννησή τους. Επιπλέ-
ον, ένα πλαίσιο γίνεται αφορμή για επικοινωνία μεταξύ των παιδα-
γωγών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και τον γονέων. Γύρω από μια 
παιδαγωγική πρόταση δίνεται η ευκαιρία να συγκλίνουν οι τάσεις και 
οι πεποιθήσεις της εκάστοτε χώρας και των ανθρώπων που εμπλέ-
κονται με τα βρέφη και τα νήπια πάνω στην παιδική ανάπτυξη, τη 
θεώρηση των παιδιών, την αξία της καλλιέργειας και της παιδείας 
στις πολύ μικρές ηλικίες. Ακόμα, σε πρακτικό επίπεδο οργανώνονται 
οι παροχές και οι δομές προσχολικής αγωγής προς όφελος των παι-
διών και τίθενται κάποιες κοινές βάσεις ώστε να απευθύνεται σε όλα 
τα παιδιά μια ποιοτική αγωγή και φροντίδα. 
Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν κάποιες παιδαγωγικές κατευθύνσεις 
για τις δομές προσχολικής αγωγής αλλά λείπει μια οργανωμένη παι-
δαγωγική πρόταση αγωγής και φροντίδας για τα παιδιά 0-4 χρονών 
(OECD, 2021, Megalonidou, 2020, Eurydice Report, 2019, CARE, 2015, 
Gregoriadis et al., 2016, Petrogiannis, 2013).
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η ανάγκη το πλαίσιο να σχεδιαστεί, οι 
προκλήσεις που υπάρχουν να απαντηθούν αλλά και το όφελος που 
προκύπτει από τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τους φορείς 
προσχολικής αγωγής στη χώρα. 

ΚΥΨΕΛΗ
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φροντίδα, αγωγή, κοινωνικοποίηση και υποστήρι-
ξη της ανάπτυξής τους (Patrick, 2002). Στην παρού-
σα έκθεση αναφερόμαστε στην προσχολική αγωγή 
ως τη διαδικασία προσανατολισμού του παιδιού σε 
ορισμένες αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις 
με σκοπό την κοινωνικοποίηση του Νικολακάκη 
κ.ά., 2012. 

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μια 
σύγχυση στη βιβλιογραφία, ανάμεσα στους όρους 
προσχολική εκπαίδευση, πρώιμη αγωγή, αγωγή 
της πρώιμης προσχολικής ηλικίας, προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα και προσχολική αγωγή 
και παιδική φροντίδα. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό 
συνδέονται με τη διχοτομία που εντοπίζεται μεταξύ 
εκπαίδευσης και φροντίδας στο πλαίσιο της αγωγής 
κατά την προσχολική ηλικία -τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε άλλες χώρες του εξωτερικού-, καθώς και 
στη διαφορετικότητα των σχετικών συστημάτων και 
προγραμμάτων των διαφόρων χωρών (Ζαμπέτα, 
1998, Πετρογιάννης, 2001, Ρέντζου, 2011, Κουμα-
ρινού & Ρέντζου 2019). Η φροντίδα συχνά θεωρεί-
ται ως περιορισμός, έλλειμμα και επιβάρυνση για 
τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας (Langford 
et al., 2017) και αυτό διότι εννοιολογείται ως απλή 
διατήρηση της σωματικής υγείας των βρεφών και 
των μικρών παιδιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
στις δομές -που αντιμετωπίζονται κυρίως ως δο-
μές φροντίδας- να μην υπάρχει, συνήθως, επίσημο 
αναλυτικό πρόγραμμα ή κοινό πλαίσιο δράσης και 
οι υπηρεσίες να χαρακτηρίζονται από άτυπες προ-
σεγγίσεις (Walsh et al., 2010). 

Η διχοτομία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να προκύ-
πτουν προβλήματα ως προς την κατανόηση των 
στόχων που τίθενται από τα προσχολικά πλαίσια 
και προγράμματα, αλλά και στην προσπάθεια των 
φορέων να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
τους (European Commission, 2014). Η ενοποίηση 
των προσχολικών δομών κρίνεται σημαντική τόσο 
από τον ΟΟΣΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (ΟECD 2006, 2021, European Commission, 
2014). Η παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης θα 
πρέπει να θεωρούνται ως στοιχεία αλληλένδετα 
όσον αφορά στην προσχολική αγωγή. Μια σειρά 
από ιστορικούς, ιδεολογικούς και εννοιολογικούς 
λόγους έχει οδηγήσει το ελληνικό σύστημα όπως 
και άλλα συστήματα στην Ευρώπη και τον κόσμο, 
να ακολουθούν ένα διχοτομημένο μοντέλο μεταξύ 
φροντίδας και εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί και 
νηπιαγωγεία). Τις τελευταίες δεκαετίες λαμβάνει 
χώρα μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των επιστημό-
νων και των ανθρώπων που βρίσκονται στις θέσεις 
λήψεις αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής, προ-

κειμένου να επιλυθεί το ζήτημα διχοτόμησης που 
παρουσιάζεται στους θεσμούς παροχής φροντίδας 
και εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας. 

Σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η 
Σουηδία, η Γαλλία, η Ν. Ζηλανδία κ.ά., οι υπηρεσίες 
παροχής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας 
έχουν ενταχθεί σε ένα κοινό εκπαιδευτικό φορέα, ο 
οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Με αυτόν 
τον τρόπο έχουν υιοθετήσει ένα πιο ολοκληρωμέ-
νο σύστημα, με ανάθεση των αρμοδιοτήτων όλων 
των θεσμών προσχολικής αγωγής, εκπαίδευσης και 
φροντίδας σε ένα ενιαίο υπουργείο, προωθώντας 
περισσότερο τη συνεκτική πολιτική, την ποιότητα και 
τη συνοχή σε σχέση με τους κοινωνικούς στόχους, 
τη χρηματοδότηση και στελέχωση του προσωπικού, 
το παιδαγωγικό πρόγραμμα, τις ώρες λειτουργίας 
κ.ά. Το σύστημα αυτό είναι μία αποτελεσματικότερη 
επένδυση για τα μικρότερα παιδιά και βελτιώνει τις 
εμπειρίες τους (UNESCO, 2010).

Η οργάνωση της προσχολικής αγωγής και φροντί-
δας για παιδιά κάτω των 4 ετών, καθώς και η ανα-
γνώριση του έργου και της σπουδαιότητάς της, η 
ταυτόχρονη παροχή αγωγής και φροντίδας αλλά και 
η εισαγωγή ενός παιδαγωγικού πλαισίου που μπο-
ρεί να μετασχηματιστεί κατάλληλα από κάθε δομή 
προσχολικής αγωγής που το αξιοποιεί, θα βοηθού-
σε σε έναν νέο σχεδιασμό για μια ενιαία προσχο-
λική αγωγή. Η ενσωμάτωση της φροντίδας και της 
αγωγής με την εκπαίδευση βασίζεται στην αντίλη-
ψη ότι θα πρέπει η ανάπτυξη του παιδιού να προ-
σεγγίζεται ολιστικά και να στοχεύει στη δημιουργία 
μιας σχέσης ενσυναίσθησης ανάμεσα στο παιδί και 
τον ενήλικα (Broström, 2006). Έτσι, η φροντίδα, η 
εκπαίδευση και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετα και 
αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία της πρώιμης παιδικής 
ηλικίας και στην πραγματικότητα αποτελούν μια 
ενότητα (Rentzou and Daglas, 2018, Rentzou, 2018, 
2019). 

2.2 Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Θεσμικό, νομικό και παιδαγωγικό πλαίσιο 
για την προσχολική αγωγή και φροντίδα στην 
Ελλάδα

Στην Ελλάδα ο όρος «προσχολική αγωγή και εκπαί-
δευση», αναφέρεται για να χαρακτηρίσει θεσμούς 
όπως τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί (Κυ-
πριανός, 2007, σ. 19). Πρόκειται για δημοτικές, δη-

2. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός πλαισίου προσχολικής αγωγής
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Α. Σε δημοτικούς βρεφικούς, βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθμούς αρμοδιότη-
τας των Δήμων (Υπουργείο Εσωτερικών) 
ή των Νομικών Προσώπων αυτών. Στην 
αρμοδιότητα των Δήμων εντάσσεται, με-
ταξύ άλλων, η χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών 
βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών (Νόμος 3852/2010).

Β. Σε αντίστοιχες ιδιωτικές δομές προσχολι-
κής αγωγής και φροντίδας (κερδοσκοπι-
κού και μη χαρακτήρα), καθώς και μονά-
δες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών 
για λίγες ώρες που λειτουργούν και είναι 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Υπουργι-
κή Απόφαση Δ22/οικ. 11828/293/ 2017).

Γ. Σε δημόσιους βρεφικούς, βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθμούς αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

μόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές στις 
οποίες φοιτούν παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών με τα 
παιδιά 4 έως 6 ετών να ξεκινούν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση φοιτώντας σε πρωτοβάθμιες δομές εκ-
παίδευσης όπως το προνήπιο και το νηπιαγωγείο, 
και τα παιδιά μικρότερα των 4 ετών να φοιτούν σε 
δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς βρεφικούς, 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που θε-
ωρούνται δομές φροντίδας και αγωγής για παιδιά 
πρώιμης παιδικής ηλικίας. 

Στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
υπάρχει δυνατότητα εγγραφής βρεφών από 2 μη-
νών, υπό προϋποθέσεις, έως την ηλικία εγγραφής 
τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από 4 ετών). 
Οι παιδικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2,5 ετών 
έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση.

Η αρμοδιότητα για την προσχολική αγωγή στη χώρα 
μας είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε τρία διαφορετικά 
και όχι αλληλοσυνδεόμενα υπουργεία και το σύ-
στημα είναι διχοτομημένο. Όπως στα περισσότερα 
διχοτομημένα συστήματα η «Εκπαίδευση» και η 
«Φροντίδα» αποτελούν δύο διακριτούς τομείς. Έτσι, 
τα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται στους βρε-
φονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς περιέ-
χουν ένα πολύ μικρό κομμάτι αναφοράς σε γενικές 
παιδαγωγικές κατευθύνσεις προς την εφαρμογή 
αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων σε αντί-
θεση με την ανάλυση και τις οδηγίες που δίνονται 
για τα παιδιά που φοιτούν στα νηπιαγωγεία, γεγονός 
που δυσχεραίνει τον σχεδιασμό μιας ενοποιημένης 
και ποιοτικής προσχολικής αγωγής για όλα τα παι-
διά μέχρι 6 ετών (Gregoriadis, et al., 2016).

Παρότι η σημασία της προσχολικής αγωγής και 
φροντίδας για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παι-
διών είναι ευρέως διαδεδομένη, στη χώρα μας 
φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και ασυ-
νέχεια τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των παιδα-
γωγών (Rentzou & Daglas, 2018al., 2016), Rentzou, 
2018, 2019). 

Επιπλέον διχοτόμηση προκύπτει από το γεγονός 
ότι οι δομές προσχολικής αγωγής για τα παιδιά 0-4 
ετών στην Ελλάδα λειτουργούν με βάση τις κατευ-
θύνσεις και τις οδηγίες δύο ξεχωριστών και διαφο-
ρετικών αρμοδιοτήτων υπουργείων, του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αυτό 
των Εσωτερικών, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Το βασικό ζήτημα που προκύπτει στη χώρα μας εί-
ναι ότι οι αποφάσεις για την προσχολική αγωγή των 
παιδιών 0-4 ετών διαχέονται ανάμεσα στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό, οδηγεί σε μια ιδιαί-
τερα σύνθετη και διασπασμένη διαχειριστική δομή 
που είναι σημαντικό να συντονιστεί ώστε να λει-
τουργήσει προς όφελος των παιδιών και των οικο-
γενειών. 

Στο παρελθόν, το Υπουργείο Εσωτερικών με ανά-
θεση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών εκκίνησε ένα σχέδιο προγράμματος για 
την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παι-
διών προσχολικής ηλικίας, το «Πρόγραμμα για την 
καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών 
προσχολικής ηλικίας: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» (2009). Το πρόγραμμα αυτό 
δεν εφαρμόστηκε και παρέμεινε ως ενδιάμεσο πα-
ραδοτέο.

Αυτήν τη στιγμή οι οδηγίες-κατευθύνσεις σε σχέση με 
την παιδαγωγική πρακτική των δομών προσχολικής 
αγωγής και φροντίδας συνοψίζονται στο π.δ. 99/2017 
και τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτι-
κών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 41087/29-11-2017).

ΚΥΨΕΛΗ
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Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
τους (2017), σκοπός των βρεφικών, βρε-
φονηπιακών και παιδικών σταθμών είναι: 

Να παρέχουν ενιαία προσχολική 
αγωγή σύμφωνα με τα πλέον 
σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα.

Να βοηθούν τα παιδιά να 
αναπτυχθούν ολόπλευρα, 
σωματικά, νοητικά 
συναισθηματικά και 
κοινωνικά.

Να εξαλείφουν κατά το 
δυνατό, τις διαφορές που 
τυχόν προκύπτουν από το 
πολιτιστικό, οικονομικό και 
μορφωτικό επίπεδο των 
γονιών τους.

Να εξυπηρετούν τους 
γονείς και παράλληλα να 
τους ευαισθητοποιούν 
πάνω σε θέματα σύγχρονης 
παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας.

Να βοηθούν τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας στην 
ομαλή μετάβασή τους 
από το οικογενειακό στο 
σχολικό περιβάλλον.

Να παρέχουν ημερήσια 
διατροφή και φροντίδα στα 
παιδιά που φιλοξενούν 
τηρώντας τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας.

Στους βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς μπορεί να επιβάλλονται 
μηνιαία τροφεία στις οικογένειες 
των φιλοξενούμενων παιδιών, 
σύμφωνα με την οικονομική τους 
δυνατότητα. 

Οι σύντομες αυτές κατευθύνσεις δεν υποκαθιστούν 
την ανάγκη ύπαρξης ενός παιδαγωγικού πλαισίου. 
Η ύπαρξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου θα μπορού-
σε να συνδυαστεί με ποικιλία στρατηγικών για την 
ανάπτυξη της πολιτικής στον τομέα της προσχολι-
κής αγωγής και φροντίδας που έχουν υιοθετηθεί 
σε διαφορετικές χώρες (Bennett, 2011, OECD, 2006, 
Kamerman, 2006, Haddad, 2006, Macfarlane και 
Lewis, 2004) και να συμβάλει στη διαδρομή για έναν 
νέο σχεδιασμό προς την ενοποίηση της προσχολι-
κής αγωγής στην Ελλάδα και την ενσωμάτωση των 
δομών προσχολικής αγωγής στην αρμοδιότητα ενός 
υπουργείου, το Υπουργείο Παιδείας.

2. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός πλαισίου προσχολικής αγωγής



14

2.3 Γιατί είναι σημαντική  
η προσχολική αγωγή 

2.3.1 Αναπτυξιακά οφέλη

H ποιοτική προσχολική αγωγή, που συντονίζεται με 
τη νευροβιολογική και κοινωνική πραγματικότητα 
των παιδιών, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 
ολόπλευρή τους ανάπτυξη. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι συζητήσεις 
για τα πρώτα βήματα του παιδιού και την προσχολι-
κή αγωγή εμπλουτίστηκαν από βιολογικές μελέτες, 
ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των νευροεπιστημών. Εί-
ναι πλέον αντιληπτό ότι οι αλλαγές στην ωρίμανση 
του εγκεφάλου του παιδιού που συμβαίνουν μέχρι 
τα έξι του χρόνια, συμβάλλουν στις αλλαγές που πα-
ρατηρούνται στις ικανότητες και στη συμπεριφορά 
του. 

Στην αρχή της νηπιακής ηλικίας ο εγκέφαλος 
έχει φτάσει περίπου στο 50% του ενήλικου βά-
ρους του. Όταν το παιδί γίνει έξι ετών, ο εγκέ-
φαλος θα έχει αποκτήσει το 90% του τελικού 
του βάρους. Εκτός από τη συνολική αύξηση, 
εντός και μεταξύ διαφόρων εγκεφαλικών ζω-
νών πραγματοποιείται η μυελίνωση, η οποία 
φαίνεται να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στη γνωστική ανάπτυξη των μικρών παιδιών.

Για παράδειγμα, η ακουστική περιοχή αναπτύσσεται 
γρήγορα, συμβαδίζοντας με τον ρυθμό απόκτησης 
της γλώσσας στη νηπιακή ηλικία. Επιπλέον, δημι-
ουργούνται πιο αποτελεσματικές συνδέσεις μεταξύ 
των κροταφικών, ινιακών και βρεγματικών λοβών, 
που είναι περιοχές πολύ σημαντικές για την επε-
ξεργασία πληροφοριών του χρόνου, της όρασης και 
του χώρου. Οι αυξημένες συνδέσεις μεταξύ αυτών 
των κέντρων επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική 
σύνθεση των πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες 
πλευρές ενός προβλήματος. Συγχρόνως, όλες αυτές 
οι περιοχές αποκτούν ισχυρότερες συνδέσεις με τις 
εγκεφαλικές περιοχές του λόγου, μία ανάπτυξη που 
ενισχύει την αύξηση των ικανοτήτων του συμβο-
λισμού και της επικοινωνίας. Άλλες περιοχές, που 
υφίστανται γρήγορη μυελίνωση στη διάρκεια της νη-
πιακής ηλικίας, περιλαμβάνουν τον ιππόκαμπο -που 
είναι σημαντικός για τη βραχύχρονη μνήμη- και τις 
νευρικές ίνες που συνδέουν την παρεγκεφαλίδα με 
τον εγκεφαλικό φλοιό, οι οποίες επιτρέπουν τον λε-

πτό έλεγχο των εκούσιων κινήσεων (Lightfoot, Cole 
& Cole, 2014). Τα πλούσια ερεθίσματα στα πρώτα 
χρόνια του παιδιού συντελούν δραστικά στον πολλα-
πλασιασμό των νευρώνων και, κατά συνέπεια, στην 
ανάπτυξη του εγκεφάλου. Επιπλέον, η επιστήμη 
της νευρολογίας έχει δείξει ότι η πλαστικότητα του 
εγκεφάλου είναι στο μέγιστο κατά τα πρώτα 3-4 έτη 
της ζωής. Κατά συνέπεια, το περιβάλλον στο οποίο 
εκτίθενται και τα ερεθίσματα που προσφέρονται στα 
παιδιά σε αυτό το πρώιμο στάδιο είναι ζωτικής ση-
μασίας για την ανάπτυξή τους (Lancet, 2007, 2011 
και 2016). Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς των 
σειρών αυτών, τα παιδιά που υποστηρίζονται κα-
τάλληλα και έχουν επαρκή ερεθίσματα μπορούν να 
φτάσουν στο μέγιστο των αναπτυξιακών δυνατοτή-
των τους, ενώ συγχρόνως προετοιμάζονται για μια 
επιτυχημένη εκπαίδευση και ζωή εν γένει. 

Η προσχολική αγωγή, η οποία εκ φύσεως δομεί-
ται και υλοποιείται κυρίως μέσα από το πλούσιο 
και πολυδιάστατο παιχνίδι, συμβάλει στη σωματική 
ανάπτυξη και διατήρηση της υγείας, την κοινωνι-
κο-συναισθηματική ανάπτυξη, την κινητική ανά-
πτυξη και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, πά-
ντα σε ένα πλαίσιο ολιστικής ανάπτυξης που είναι 
ζωτικής σημασίας στην προσχολική ηλικία (Pascal, 
2013, Pascal, Bertram & Cole-Albäck, 2017, Tickell, 
2011). Ενισχύει την εξέλιξη της δημιουργικότητας 
και καλλιεργεί δεξιότητες κοινωνικοποίησης και 
αυτονόμησης ωφέλιμες για ένα παιδί στο διηνεκές. 
Όταν το αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών εμπλουτί-
ζεται με ποιοτικές συναναστροφές μέσα στο πλαίσιο 
προσχολικής αγωγής, με ουσιαστική επικοινωνία 
μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών, μέσα σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, τα 
παιδιά πλησιάζουν διαρκώς στο μέγιστο δυνητικό 
δυναμικό τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. 

Ιδιαίτερα δε για τα παιδιά με δύσκολες ιστορίες ζωής 
και αντιξοότητες (π.χ. πόλεμος, παραμέληση, φτώ-
χεια) μια πλούσια εμπειρία προσχολικής αγωγής 
και φροντίδας μπορεί να αποτελέσει μια επανορθω-
τική εμπειρία και να αναχαιτίσει τις τεκμηριωμένα 
αρνητικές συνέπειες που τέτοιες εμπειρίες έχουν 
στην ανάπτυξη και υγεία των παιδιών και μετέπειτα 
ενηλίκων (Fellini et al., 1998, Hudges et al., 2017, 
Merrick et al., 2018). 

Πολλαπλές πειραματικές μελέτες έχουν δείξει πως 
η προσχολική αγωγή, ως ένα κεντρικό υποστηρικτι-
κό περιβάλλον για το παιδί, μπορεί να επηρεάσει την 
εξέλιξη της ανάπτυξης, ειδικότερα για παιδιά από μη 
προνομιούχα περιβάλλοντα. Παραδείγματα έχουμε 
από το πειραματικό ABC derian (Campbell & Ramey, 
1994, 2007, Campbell et al., 2014), το πρόγραμμα 
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Sure Start στις ΗΠΑ (Kline and Walters, 2016), από 
την Ιρλανδία (Doyle, 2020), το πρόγραμμα Children’s 
Centres στη Μεγάλη Βρετανία (Sammons et al., 
2015) καθώς και από παρεμβάσεις σε αναπτυσσό-
μενες χώρες (Hamadani et al., 2019, Gertler et al., 
2014, McGregor et al., 2020, Walker et al., 2005).

Επιπλέον, η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση έχει 
πολλαπλασιαστικές συνέπειες που προκύπτουν από 
τη συνεργασία της οικογένειας με το προσχολικό 
πλαίσιο. Όταν ένα πλαίσιο στηρίζει αυτή τη σύνδε-
ση και την επικοινωνία, τότε η υποστήριξη προς 
τους γονείς, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, 
πρακτικών και συμβουλών μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αναβάθμιση της φροντίδας και εκ-
παίδευσης που λαμβάνει ένα παιδί τόσο στο πλαίσιο 
προσχολικής αγωγής όσο και σε όλη την υπόλοιπη 
μέρα του.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η παιδική ανά-
πτυξη ως θεμέλιο της ανάπτυξης του ανθρώπου και 
την καθοριστική συμβολή της προσχολικής αγωγής, 
όλες σχεδόν οι χώρες του ΟOΣΑ έχουν αυξήσει, τα 
τελευταία χρόνια, τις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό 
του ΑΕΠ για την προσχολική αγωγή και φροντίδα 
(OECD, 2019). Ταυτόχρονα, προχωρούν στην αξι-
ολόγηση και στον επανασχεδιασμό των εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων καθώς και στην εκπαίδευση 
των παιδαγωγών σε νέες πρακτικές, αξιοποιώντας 
τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

2.3.2 Οφέλη για τη μετέπειτα 
εκπαίδευση και πορεία

Όλα τα παραπάνω επιδρούν θετικά στην εκπαίδευση 
των παιδιών σε χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από 
αυτό της προσχολικής αγωγής. Τα δεδομένα που 
υπάρχουν παγκοσμίως επιβεβαιώνουν ότι η προσχο-
λική αγωγή είναι η βάση για τη θεμελίωση οποιασδή-
ποτε μαθησιακής διεργασίας η οποία δομείται ακού-
σια ή εκούσια από τη γέννηση και μέχρι τα 6 χρόνια. 
Πολλαπλές έρευνες συνδέουν την παρακολούθηση 
προσχολικού προγράμματος με την απόκτηση γλωσ-
σικών, μαθηματικών, κοινωνικών και συναισθημα-
τικών δεξιοτήτων, αλλά και την καλή φυσική κατά-
σταση, βελτιωμένες ικανότητες αυτορρύθμισης και 
ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο (McClelland, 
Acock & Morrison, 2006). Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2019), σύμφω-
να με την οποία η παρακολούθηση υψηλής ποιότητας 
προσχολικής αγωγής σχετίζεται με θετικές επιπτώ-
σεις στα μετέπειτα στάδια της ζωής των παιδιών.

Η προσχολική αγωγή επιδρά επιπλέον στη μετέ-
πειτα εκπαίδευση έμμεσα, μέσα από τη στάση που 
δημιουργείται προς αυτή. Η εικόνα, το νοητικό σχή-
μα που διαμορφώνουν τα παιδιά και οι οικογένειές 
τους για την αξία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου δια-
μορφώνει και τη στάση τους απέναντι στη μάθηση 
γενικά. Μία χαμηλής ή πολύ χαμηλής ποιότητας πα-
ροχή στις τόσο μικρές ηλικίες, ωθεί τους γονείς να 
θεωρούν «χάσιμο χρόνου» τη συμμετοχή των παι-
διών σε ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες και 
δημιουργούν την αίσθηση της «αναγκαστικής φοίτη-
σης» όταν αυτή απαιτείται από το κράτος. Αντίθετα, 
η συμμετοχή σε ένα ποιοτικό πλαίσιο προσχολικής 
αγωγής ενισχύει τη διαμόρφωση μιας θετικής στά-
σης απέναντι στη μάθηση και βοηθά ιδιαίτερα την 
εξελικτική πορεία κάθε παιδιού σε κάθε επόμενο 
στάδιο-βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Αντίστοιχο συμπέρασμα για την αξία της προσχολι-
κής αγωγής στην μετέπειτα εκπαιδευτική διαδρομή 
ενός ανθρώπου δίνει και η έρευνα της διαΝΕΟσις 
(2017), στην οποία συσχετίζεται η θετική επιρροή 
που έχουν τα χρόνια που ένα παιδί έχει φοιτήσει 
στην προσχολική εκπαίδευση με τα αποτελέσματά 
του στο διεθνές πρόγραμμα Pisa. 

Περαιτέρω έρευνες τόσο στις ανεπτυγμένες 
(Cunha & Heckman, 2008, Cunha, Heckman 
& Schennach, 2010) όσο και στις αναπτυσσό-
μενες χώρες (Attanasio, Meghir και Nix, 2020, 
Attanasio et al., 2020) έχουν καταδείξει τόσο τη 
σημασία της πρώιμης επένδυσης στα παιδιά, 
όσο και ένα βασικό χαρακτηριστικό που θα 
πρέπει να καθοδηγεί την εκπαιδευτική πολιτι-
κή: η καλύτερη ποιότητα εμπειριών και εκπαί-
δευσης σε μικρή ηλικία αυξάνει τις αποδόσεις 
της επένδυσης στα παιδιά σε μεταγενέστερα 
ηλικιακά στάδια. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 
βλέπουμε την εκπαίδευση στα διάφορα στάδια 
της παιδικής ηλικίας ως αλληλένδετη (Cunha, 
Heckman, Lochner & Masterov, 2006).

2. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός πλαισίου προσχολικής αγωγής
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Επιπλέον των σημαντικών για τη μετέπειτα 
ακαδημαϊκή πορεία δεξιοτήτων που καλλιερ-
γούνται στην προσχολική ηλικία, νεότερες με-
λέτες υποστηρίζουν μία προσέγγιση σε θέματα 
ψυχικής υγείας και πρόληψης που σχετίζεται 
με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθη-
ματικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη θε-
τική προσαρμογή και στην ψυχική ευεξία του 
ατόμου (Tolland & Carrigan, 2011). Τα οφέ-
λη έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ για παιδιά 
από μειονεκτικά περιβάλλοντα και περιβάλ-
λοντα με αντιξοότητες (Herrenkohl, Hong & 
Verbrugge, 2019).

Βασικό ρόλο στην προσέγγιση αυτή παίζει η έννοια 
της ψυχικής ανθεκτικότητας, που αναφέρεται στη 
διαδικασία της θετικής προσαρμογής των ατόμων 
παρά τις όποιες δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπί-
ζουν. Σήμερα, η έρευνα εστιάζει στην ψυχική ανθε-
κτικότητα σε συνδυασμό με στρατηγικές παρεμβά-
σεις απευθείας στα αναπτυξιακά στάδια της πορείας 
του ατόμου, που παρέχουν μια πιο θετική θεώρηση 
(Wright & Masten, 2013). Η θεώρηση αυτή αναζητά 
τους υποστηρικτικούς παράγοντες που λειτουργούν 
προστατευτικά προς το παιδί, εστιάζεται στις δυνατό-
τητες του παιδιού, όχι τις αδυναμίες του, και μπορεί 
να αποτελέσει καθοδηγητικό άξονα στη ζωή του.

2.3.3 Κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη

Συνδεδεμένα με τα παραπάνω είναι και τα κοινω-
νικά οφέλη που προκύπτουν καθώς η προσχολική 
αγωγή είναι σημαντική και ως παράγοντας κοινωνι-
κής και οικονομικής ισότητας. 

Έρευνες και πρακτικές καταδεικνύουν ότι η εκπαί-
δευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία μπορεί να 
επιφέρει μακροχρόνια μαθησιακά οφέλη, προσω-
πική ανάπτυξη, κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη 
στην αγορά εργασίας στο μέλλον. Τα οφέλη είναι πιο 
σημαντικά για τα μη προνομιούχα παιδιά. Έρευνες 
υποστηρίζουν ότι ποιοτικά προσχολικά προγράμμα-
τα αποτελούν αποτελεσματική πολιτική για την αύξη-
ση κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών σε παι-
διά από μη προνομιούχα περιβάλλοντα (European 
Commission, 2014). Τα προγράμματα προσχολικής 
αγωγής τα οποία στοχεύουν σε μη προνομιούχα 
παιδιά φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά ζητήμα-
τα ισότητας της εκπαίδευσης, στοχεύοντας όχι μόνο 

στη γνωστική ανάπτυξη, αλλά και στην υιοθέτηση 
μιας παιδαγωγικής που ενδιαφέρεται για ολόπλευρη 
ανάπτυξη, τη διατροφή, τη φροντίδα και την εκπαί-
δευση των παιδιών. 

Παράλληλα, κάθε προσπάθεια βελτιστοποίησης μιας 
παροχής, που αφορά στα πολύ μικρά παιδιά και τις 
οικογένειές τους, εξυπηρετεί τη δημιουργία μιας 
κοινής ελάχιστης παροχής για όλα τα παιδιά μιας 
κοινωνίας και τελικά στην εξισορρόπηση των ανι-
σοτήτων ανάμεσα στα διαφορετικά κοινωνικά και 
οικονομικά στρώματα.

Δεδομένου ότι οι γονείς είναι ολοένα και πιθα-
νότερο να βρίσκονται στο εργατικό δυναμικό 
και η οικονομική ευημερία εξαρτάται από την 
ύπαρξη υψηλού ποσοστού απασχόλησης του 
πληθυσμού, η προσχολική αγωγή έχει κατα-
στεί πολιτική προτεραιότητα σε πολλές χώρες, 
καθώς επιτρέπει τη διατήρηση των γονέων 
στην απασχόληση, δίνοντας συγχρόνως, τη 
δυνατότητα να προσφέρεται υψηλής ποιότη-
τας εκπαίδευση και φροντίδα, οδηγώντας σε 
καλύτερα αναπτυξιακά αποτελέσματα και άμ-
βλυνση των ανισοτήτων. 

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, το ποσοστό γυναικών 
που εργάζονται είναι 43,8%, το δεύτερο χαμηλότερο 
ποσοστό στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία (International 
Labor Organization, 2021).

Επιπλέον όλων των παραπάνω, είναι απαραίτητο 
να ενσωματώσουμε στη συζήτηση για την αξία της 
προσχολικής αγωγής τη μελέτη του Τζέιμς Χέκμαν 
όπως παρουσιάζεται στην έρευνα της διαΝΕΟσις 
(Νικολαΐδης, 2017). Η έρευνα αυτή, μεταξύ άλλων 
«…αναδεικνύει το πώς η επένδυση ενός κράτους 
στην προσχολική ηλικία είναι η επένδυση με τη με-
γαλύτερη απόδοση από οποιαδήποτε επένδυση σε 
οποιοδήποτε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης. Από την 
ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, ο Χέκμαν 
και οι συνεργάτες του υπολόγισαν πως, για κάθε δο-
λάριο που επενδύθηκε από το κράτος στο κάθε παιδί 
του προγράμματος High/Scope Perry, η απόδοση 
προς την κοινωνία ήταν 7 έως 10% ετησίως» (σ.3). 
Επομένως, οι επενδύσεις σε μικρές ηλικίες πληθυ-
σμού αποδεικνύονται περισσότερο ανταποδοτικές 
για τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινωνίες, και 
μπορούν να αποτρέψουν μετέπειτα διορθωτικές πα-
ρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερο 
δαπανηρές και με μικρότερα συγκριτικά αποτελέ-
σματα (Heckman & Masterov, 2004, Petrogiannis, 
& Melhuish, 2001, Melhuish & Petrogiannis 2006). 
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Εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση ότι τα παιδιά 
με καλύτερη προγενέστερη εκπαίδευση ανταποκρί-
νονται πιο αποτελεσματικά στην μεταγενέστερη εκ-
παιδευτική τους πορεία αποκτώντας έτσι πολλαπλα-
σιαστικά καλύτερες αποδόσεις.

2.4 Ποιότητα στην προσχολική 
αγωγή

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να είναι ωφέλιμο 
όποιο πλαίσιο ή πρόγραμμα προσχολικής αγωγής 
είναι απαραίτητο να είναι υψηλής ποιότητας. Παρόλα 
αυτά η ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και η 
διασφάλισή της είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Το 
γεγονός πως δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός 
ορισμός για την ποιότητα της εκπαίδευσης καθιστά 
δύσκολη και την αξιολόγησή της (Ρέντζου & Σακελ-
λαρίου, 2010). Ωστόσο, η διαρκής έρευνα σε θέμα-
τα ποιότητας στην προσχολική αγωγή όπως και οι 
εκθέσεις του OECD προσφέρουν αρκετά κοινά και 
ευρέως διερευνημένα συμπεράσματα ή εργαλεία 
που μπορούν να αξιοποιηθούν: για τον σχεδιασμό 
πλαισίων και προγραμμάτων, για την εσωτερική 
αξιολόγηση ή την ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολό-
γησης κάθε δομής και για την περαιτέρω διερεύνη-
ση της ποιότητάς προσχολικής αγωγής κάθε χώρας 
με βάση κοινά κριτήρια. 

Οι διαστάσεις που συμψηφίζουν τα κριτήρια ποι-
ότητας στην προσχολική αγωγή και φροντίδα είναι 
αυτές που αφορούν τη δομική ποιότητα (structural 
quality) και την ποιότητα διεργασιών (process 
quality). Η δομική ποιότητα αναφέρεται σε χαρακτη-
ριστικά όπως το μέγεθος των ομάδων, η αναλογία 
παιδιών-παιδαγωγών τα προσόντα και η εμπειρία 
των παιδαγωγών, ο χώρος και ο εξοπλισμός. Η 
ποιότητα διεργασιών περιλαμβάνει: την παιδαγω-
γική υποστήριξη των παιδιών και τις ευκαιρίες για 
μάθηση που παρέχονται, τις καθημερινές ρουτίνες, 
τη συναναστροφή μεταξύ των παιδιών, τις σχέσεις 
μεταξύ των παιδιών και των παιδαγωγών και τα όσα 
συνδέονται με τις πτυχές ανάπτυξης των παιδιών σε 
σχέση με το πρόγραμμα που παρακολουθούν. Ενώ 
θα αναμενόταν η υψηλή ποιότητα δομικών στοιχεί-
ων να επηρεάζει αυτήν των διεργασιών, από την 
έρευνα δεν προκύπτει άμεσος και δυνατός συσχε-
τισμός. Παράλληλα, διαφαίνεται μια μεγαλύτερη συ-
σχέτιση των ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τις 
διεργασίες, από ό,τι τα δομικά χαρακτηριστικά, σε 

σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών, την ευημερία 
τους και τη μάθηση. Έρευνες πάνω στη δημιουργία 
προγραμμάτων/πλαισίων (curriculum framework) 
για την προσχολική αγωγή και τις μετρήσεις ποιό-
τητας διεργασιών δείχνουν μια αμφίδρομη σύνδεση 
μεταξύ τους. Δεν φαίνεται όμως να καθορίζεται με 
σαφήνεια η βέλτιστη χρήση των δεικτών ποιότητας 
κατά τη δημιουργία προγραμμάτων/πλαισίων στην 
προσχολική αγωγή, όπως κατά την αξιολόγησή 
τους αφού εφαρμοστούν (Grammatikopoulos et al., 
2017, Slot et al., 2016, Sylva et al., 2015, OECD, 2018, 
OECD, 2021). 

 

Η ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με την 
ποιότητα

Όπως αναφέρεται από τη Μεγαλονίδου (Megalonidou, 
2020) η έρευνα για την ποιότητα στην προσχολική 
αγωγή στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη. Μία 
από τις έρευνες σε σχέση με την ποιότητα της προ-
σχολικής εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιηθεί 
στον ελληνικό χώρο, των Gregoriadis et al. (2016) 
έδειξε μία εικόνα μεσαίας ποιότητας στις τάξεις των 
νηπιαγωγείων και των κέντρων παιδικής φροντίδας. 
Αντίστοιχες έρευνες ανέδειξαν το πρόβλημα των 
υποδομών στην Ελλάδα, όπως τα κτήρια, ο εσω-
τερικός και εξωτερικός χώρος, και ο εξοπλισμός 
(Grammatikopoulos et al., 2014, Petrogiannis 2010, 
Μπότσογλου & Κακανά, 2015, Ρέντζου & Σακελλαρί-
ου, 2014). Ο Πετρογιάννης το 2002, εξέτασε τη σφαι-
ρική ποιότητα του περιβάλλοντος σε βρεφονηπια-
κούς σταθμούς της Αθήνας. Συγκεκριμένα, από τα 
δομικά και τα χαρακτηριστικά διεργασιών εξέτασε 
το μέγεθος της ομάδας, την αναλόγια παιδιών-παι-
δαγωγών, τις τακτικές φροντίδας και τα πρότυπα 
αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ παι-
δαγωγών και παιδιών. Η παρεχόμενη ποιότητα των 
υπηρεσιών, με βάση τα αποτελέσματα κυμάνθηκε 
σε χαμηλά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά φάνηκε πως όταν 
υπήρχε καλό πρόγραμμα ήταν περισσότερο θετικές 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδαγωγών και παι-
διών (Petrogiannis, 2002). 

Ακόμα, οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 
στον ελληνικό χώρο σε σχέση με τους γονείς και τη 
συμμετοχή τους στη ζωή των δομών προσχολικής 
αγωγής δείχνουν την ανάγκη μεγαλύτερης αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ γονέων και παιδαγωγών προς 
όφελος των παιδιών (Μανωλίτσης, 2004, Ρέντζου & 
Σακελλαρίου, 2014). Επίσης, τονίζεται η αναγκαιό-
τητα οι παιδαγωγοί να επικοινωνούν άμεσα και συ-
χνά με τους γονείς για το τι κάνουν, πώς περνούν τα 
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παιδιά την ημέρα τους και τι αξία έχει αυτή η εμπει-
ρία σε σχέση με την ανάπτυξή τους και τη μάθηση, 
προκειμένου να αποκτήσουν κριτήριο για την ποι-
ότητα της παρεχόμενης κάθε φορά υπηρεσίας και 
να σχηματοποιούν το τι θα έπρεπε να περιμένουν να 
κατακτήσει το παιδί τους μέσα από ένα προσχολικό 
πλαίσιο (Grammatikopoulos et al., 2014, Rentzou 
& Sakellariou, 2013, Ρέντζου, 2011, Rentzou, 2011, 
Πετρογιάννης, 2012).

Αντίστοιχα η συμμετοχή της Ελλάδας στο CARE έδω-
σε σημαντικά συμπεράσματα και εναύσματα που 
αξιοποιήθηκαν στον σχεδιασμό του παρόντος. Το 
ερευνητικό πρόγραμμα CARE που ξεκίνησε την 1-1-
2014, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
υλοποιείται με τη συνεργασία πανεπιστημίων έντε-
κα ευρωπαϊκών χωρών, 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 ανά-
λυσης των αναπτυξιακών στόχων, της αξιολόγησης 
της ποιότητας, των παιδαγωγικών προσεγγίσεων δι-
αμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και 
των πολιτικών μέτρων, που λαμβάνονται για τη βελ-
τίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών/φορέων προσχολικής αγωγής-εκ-
παίδευσης και φροντίδας.

Πως αξιοποιείται η συζήτηση για την ποιότητα 
στο Κυψέλη

Για τη δημιουργία του παιδαγωγικού πλαισίου Κυ-
ψέλη έχουν αξιοποιηθεί τα συμπεράσματα σύγχρο-

νων ερευνών και εκθέσεων γύρω από τον σχεδι-
ασμό προγραμμάτων ή πλαισίων στην προσχολική 
αγωγή (OECD, 2018, 2021, Sylva, 2015). Αυτά στοι-
χειοθετούν την εγκυρότητα ενός πλαισίου που έχει 
ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και πλού-
σιου σε ερεθίσματα μαθησιακού περιβάλλοντος για 
τα βρέφη και τα νήπια, όπου θα τους δίνεται η δυνα-
τότητα να δομούν τις ταυτότητές τους, να υιοθετούν 
θετικές στάσεις απέναντι στους άλλους ως μέλη μιας 
κοινότητας αλλά και να επενδύουν στη μάθηση και 
την έκφραση μέσα από το παιχνίδι. Επιπρόσθετα, 
φωτίζουν την αξία του να συμπεριλαμβάνονται στον 
σχεδιασμό οι γνώμες των ίδιων των ανθρώπων που 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν το εκάστοτε πλαίσιο 
στην προσχολική αγωγή (βλ. Κεφάλαια 5 και 6). 

Έχουν ληφθεί υπόψη περιοχές που αφορούν την 
ποιότητα διεργασιών έτσι ώστε σε μια πιλοτική 
εφαρμογή να είναι δυνατή η αξιολόγηση των παρα-
γόντων του αλλά και η πιθανή η μέτρηση της ποι-
ότητας με κάποιο από τα ήδη διερευνημένα διεθνή 
εργαλεία-κλίμακες αξιολόγησης της ποιότητας στην 
προσχολική αγωγή που τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν δημιουργηθεί από διάφορες κλίμακες και ερ-
γαλεία όπως η ITERS-R, η ECERS-R και άλλα (βλ. 
ανάλυση των σύγχρονων εργαλείων-κλιμάκων στις 
πιο ενημερωμένες εκδοχές τους στο OECD, 2021, 
σελ.10). 

Σημασία έχει δοθεί στα πεδία που εξετάζουν οι κλί-
μακες ITERS-R (Harms, Clifford, & Cryer, 2006, 
Megalonidou, 2020) και ECERS-R οι οποίες έχουν 
μεταφραστεί και χρησιμοποιηθεί σε έρευνες για την 
ελληνική πραγματικότητα (Μπότσογλου & Κακανά, 
2013). Όπως αναλύεται στο Botsoglou & Kakana 
(2016) η ECERS-R αφορά ηλικίες 2,5-5 ετών, πε-
ριλαμβάνει επτά υποκλίμακες για τη μέτρηση της  
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ποιότητας που αφορούν: α) στον χώρο και τις διακο-
σμήσεις, β) στις ρουτίνες προσωπικής φροντίδας, γ) 
στη γλώσσα-το σκεπτικό, δ) στις δραστηριότητες, ε) 
στην αλληλεπίδραση, στ) στη δομή του προγράμματος 
και ζ) στους γονείς και το προσωπικό. Κάθε υποκλί-
μακα χωρίζεται σε υποενότητες εξετάζοντας τελικά 
συνολικά 43 στοιχεία που αφορούν την ποιότητα και η 
μέτρηση στοχεύει στο να εντοπιστούν τα σημεία που 
πιθανά χρειάζονται βελτίωση, έτσι ώστε να αντιμε-
τωπιστούν οι ελλείψεις και να βελτιωθεί η ποιότητα. 
Συγκεκριμένα το ότι «η κλίμακα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε 
ένα πλαίσιο διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης της 
ποιότητας σε μία προσχολική τάξη, είτε από ερευνη-
τές» (Botsoglou & Kakana, 2016, p. 6), θεωρήθηκε 
από τη συγγραφική ομάδα ως ένα έγκυρο και άμε-
σα διαθέσιμο εργαλείο αυτό-παρακολούθησης της 
εκάστοτε δομής, ενώ αποτλέσε και έναυσμα για τη 
δημιουργία των Ημερολογίων προγραμματισμού και 
αναστοχασμού στο παρόν πλαίσιο (βλ. Κεφ. 5) . 

Επιπλέον όπως υποστηρίζεται στην ίδια έρευνα, το 
γεγονός ότι «σε ερευνητικό πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη η κλίμακα σαν εργαλείο αξιολόγησης σε 
έρευνες που στηρίζονται στο δίπτυχο έρευνα-δρά-
ση, γιατί επιτρέπει τη μέτρηση των αποτελεσμάτων 
των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται αντικει-
μενικά, χωρίς να θυσιάζονται τα ποιοτικά δεδομένα 
που συλλέγονται συνήθως από τέτοιου τύπου ερευ-
νητικές διαδικασίες», δίνει τη δυνατότητα άμεσης 
αξιοποίησής της κατά την πιλοτική εφαρμογή του 
πλαισίου Κυψέλη, σε συνδυασμό με εργαλεία για 
την ποιότητα σε τάξεις που προωθούν τη συμπερί-
ληψη (West, Soukakou & Winton, 2021).

Σε σχέση με τις δομικές πλευρές της ποιότητας, το 
Κυψέλη προτείνει ως προϋποθέσεις για την εφαρ-

μογή του συγκεκριμένες αλλαγές ή βελτιώσεις που 
αφορούν: την αναλογία παιδιών-παιδαγωγών, την 
επιμόρφωση και υποστήριξη των παιδαγωγών στο 
έργο τους, την ύπαρξη και σχεδιασμό των εξωτε-
ρικών χώρων παιχνιδιού, αλλά και τα υλικά. Μέσα 
από τις προτάσεις αυτές αναγνωρίζεται η αναγκαιό-
τητα χρηματοδότησης αυτών των αλλαγών προκει-
μένου να υλοποιηθεί το παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο 
και μέσα από πιλοτική εφαρμογή και έρευνα να δι-
ερευνηθεί ο συσχετισμός του με μιας υψηλής ποι-
ότητας παροχή από τις δομές προσχολικής αγωγής 
(βλ. Κεφ. 6). 

Μελετώντας την ποιότητα σε θεωρητικό επίπεδο 
αλλά και μέσα από την έρευνα που έχει ήδη πραγ-
ματοποιηθεί στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται κάποιοι 
παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν ως 
«πλεονεκτήματα» και να αξιοποιηθούν για τη βελτί-
ωση της ποιότητας στις δομές προσχολικής αγωγής 
αλλά και στην εφαρμογή του παιδαγωγικού πλαισί-
ου Κυψέλη, όπως: η υπάρχουσα ακαδημαϊκή εκπαί-
δευση των παιδαγωγών, η δομή της ελληνικής οικο-
γένειας, οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί που ευνοούν 
τη δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων και κοινο-
τήτων και οι καλές καιρικές συνθήκες για πολλούς 
μήνες μέσα στον χρόνο που ευνοούν τη μάθηση 
έξω. Βέβαια, διαφαίνονται και κάποιοι άλλοι παρά-
γοντες που λειτουργούν ως «εμπόδια» και χρειάζε-
ται να καμφθούν, όπως είναι: η μικρή διαθεσιμότητα 
δομών προσχολικής αγωγής σε σχέση με τα παιδιά 
που δυνητικά θα την αξιοποιούσαν, η έλλειψη επαρ-
κών στοιχείων για το πόσες είναι οι δομές προσχο-
λικής αγωγής στη χώρα και ποια είναι η παρούσα 
κατάστασή τους, η διχοτόμηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και η δύσκαμπτη θεσμική-νομοθετική 
πραγματικότητα.
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3. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

Για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την προσχο-
λική αγωγή είναι κρίσιμο να αξιοποιηθεί η γνώση 
και η εμπειρία από τη διεθνή παιδαγωγική πράξη, 
με την ενσωμάτωση καλών πρακτικών από άλλες 
χώρες, κάνοντας βέβαια και τις απαραίτητες προ-
σαρμογές ώστε να ανταποκρίνονται στην ελληνική 
κουλτούρα και πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλι-
ογραφίας και της αναγνώρισης καλών πρακτικών, 
συλλέχθηκαν στοιχεία για υπάρχοντα αναγνωρι-
σμένα παιδαγωγικά προγράμματα προσχολικής 
ηλικίας, σε οκτώ χώρες εντός και εκτός Ευρώπης: 
Αυστραλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, 
Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, και Ν. Ζηλανδία. 

Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν τόσο εθνικά 
πλαίσια πρακτικής, όσο και ανεξάρτητα παιδαγω-
γικά συστήματα.

Στη συγκριτική μελέτη εξετάστηκαν τα πα-
ρακάτω εννέα προγράμματα από οκτώ χώ-
ρες: “BELONGING, BEING & BECOMING” The 
Early Years Learning Framework (Αυστραλία), 
ECEC Educational Curriculum (Δανία), Birth to 
Three Matters (2002) (Ηνωμένο Βασίλειο), Early 
Years Foundation Stage (EYFS) (2012) (Ηνωμέ-

νο Βασίλειο), National Curriculum for Preschool 
Education (2011) (Ισλανδία), Reggio Emilia (Ιταλία), 
Forest and Nature School in Canada (2014) (Κα-
ναδάς), Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκ-
παίδευσης της Κύπρου (2020) και Te Whãriki (2017) 
(Νέα Ζηλανδία).

Αυστραλία: The Early Years Learning 
Framework (2019)

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αυστραλίας έχει ως 
βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της προ-
σχολικής εκπαίδευσης και υποστηρίζει ότι το παι-
χνίδι αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα στην 
οποία τα παιδιά θα πρέπει να εμπλέκονται ενεργά. 
Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για τη μάθηση και την 
ανάπτυξη των παιδιών και ο/η εκπαιδευτικός οφεί-
λει να συμμετέχει ενεργά σε αυτό.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αυστραλίας (EYLF, 
2019) θεωρεί τον/την εκπαιδευτικό καθοριστικό πα-
ράγοντα για τη μάθηση των νηπίων και τονίζει ότι το 
παιχνίδι παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να μάθουν, να 
ανακαλύψουν, να δημιουργήσουν και να αυτοσχε-
διάσουν (EYLF, 2019).
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Δανία: Early Childhood Education and Care 
Institutions Educational Curriculum (2018)

Το βελτιωμένο και ανανεωμένο πρόγραμμα σπου-
δών για την προσχολική αγωγή και φροντίδα στη 
Δανία έγινε επίσημο το 2018. Το πρόγραμμα αυτό 
αφορά σε παιδιά 0 έως 6 ετών και περιλαμβάνει:

Μια παιδαγωγική βάση που περιγράφει της κύριες 
αξίες και προσεγγίσεις του δανέζικου προγράμμα-
τος για την προσχολική αγωγή και φροντίδα.

Έξι πτυχές: α) προσωπική ανάπτυξη, β) κοινωνικές 
δεξιότητες, γ) επικοινωνία και γλώσσα, δ) σώμα, 
αισθήσεις και κίνηση, ε) πολιτισμικότητα, κουλτού-
ρα, αισθητική και κοινωνία και στ) φύση, υπαίθρια 
ζωή και επιστήμη.

Διευρυμένους παιδαγωγικούς στόχους για το πώς 
τα περιβάλλοντα μάθησης οφείλουν να υποστηρί-
ζουν την ποιότητα ζωής των παιδιών, τη μάθηση, 
την ανάπτυξη και τη διαμόρφωσή τους.

Ανάμεσα σε άλλα πράγματα, το νέο πρόγραμμα δί-
νει έμφαση στη σημασία που έχουν για τα παιδιά το 
παιχνίδι, η περιέργεια και οι κοινωνικές σχέσεις. 
Ορίζει το παιχνίδι ως το πιο ουσιώδες και βασικό 
στοιχείο για την ποιότητα ζωής των παιδιών και για 
τη μάθηση. Προωθεί τις κοινωνικές δεξιότητες και 
ένα αίσθημα αξίας της προσωπικότητάς τους ενώ 
παράλληλα εξελίσσει τη γνωστική τους ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται τοπικά από τους αντί-
στοιχους φορείς/θεσμούς και βασίζεται στο νέο 
εθνικό πλαίσιο για την προσχολική αγωγή. Η ιδέα 
είναι τα τοπικά προγράμματα να εμπεριέχουν τα 
τοπικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, το νέο πρό-
γραμμα, στοχεύει να προωθήσει μια κουλτούρα 
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης από τους/τις 
παιδαγωγούς, προκειμένου να γίνουν αναλυτικοί, 
να είναι συνειδητοί και να αντικατοπτρίζουν την 
πρακτικής τους. Το 2019, έγινε μια επιπλέον προ-
σθήκη στη διαμόρφωση του προγράμματος για την 
προσχολική αγωγή. Τα πολύ μικρά παιδιά ενός έως 
2 ετών, μπορούν να αξιοποιήσουν το διαμορφωμέ-
νο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής για το σπίτι 
στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φοίτησή 
τους σε κάποια δομή προσχολικής αγωγής. Με 
ιδιαίτερα κριτήρια και σημεία ελέγχου για το πώς 
εφαρμόζεται ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα στο σπίτι 
από τους γονείς των παιδιών και τους επισκέπτες 
υγείας, η δανέζικη εκδοχή ενός προγράμματος 25 
ωρών ανά εβδομάδα με συγκεκριμένες οδηγίες 
πραγματοποιήθηκε ως μια προσπάθεια ενσωμά-
τωσης όλων των παιδιών και των περιοχών στο 
εθνικό σχέδιο για την προσχολική αγωγή.

Ηνωμένο Βασίλειο: Birth to Three Matters 
(2012)

Το πλαίσιο αποτελεσματικής πρακτικής Birth to 
three Μatters (Η περίοδος από τη γέννηση μέχρι τα 
τρία χρόνια είναι σημαντική) παρουσιάστηκε πρώτη 
φορά στη Μεγάλη Βρετανία το 2003. Το πλαίσιο αυτό 
στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των παιδαγωγών 
μέσα από μια εκτενή βιβλιογραφική έρευνα και ένα 
πρακτικό πακέτο υλικών που περιλαμβάνει όλη τη 
θεωρητική ανάλυση του πλαισίου, επεξηγηματικές 
κάρτες που διευκολύνουν την εφαρμογή του και 
εποπτικό υλικό.

Στόχος του πλαισίου αυτού είναι να παρέχει στις/
στους παιδαγωγούς τα περισσότερα δυνατά μέσα 
και ερευνητικά εφόδια για να υποστηρίξουν το έργο 
τους, να συνδέσει τους γονείς με την ανάπτυξη των 
παιδιών τους στις ηλικίες μικρότερες των 3 ετών και 
να θέσει τη σημασία της ηλικίας 0-3 στο κέντρο της 
προσοχής για τη χώρα.

Διαχωρίζει την ανάπτυξη σε τέσσερις πλευρές: 

 Ένα δυνατό παιδί

 Ένα παιδί ικανό να επικοινωνεί

 Ένα παιδί που μπορεί να μαθαίνει

 Ένα παιδί υγιές

Κάθε πλευρά αναφέρεται σε αντίστοιχους παράγο-
ντες ανάπτυξης. Για παράδειγμα για το «ένα παιδί 
που μπορεί και μαθαίνει» αναλύονται οι τέσσερις 
παράγοντες: κάνει συνδέσεις/φαντάζεται/είναι δη-
μιουργικό/εκπροσωπεί.

Άνθρωποι-κλειδιά

Χρειάζονται δίπλα τους ενήλικες-κλειδιά που προ-
σφέρουν αγάπη, ανταπόκριση και ευαισθησία. Αν-
θρώπους που αναγνωρίζουν τον ενθουσιασμό και 
την περιέργειά τους για το τι συμβαίνει στον κόσμο 
τους, που θα φροντίζουν να ενθαρρύνουν την ορμή 
τους για εξερεύνηση και επίλυση προβλημάτων 
μέσα από την ενεργητική μάθηση. Που προσφέ-
ρουν ευκαιρίες για παιχνίδι, για να κάνουν φίλους 
και για να μοιράζονται εμπειρίες. Παράλληλα, χρει-
άζονται ανθρώπους που να αφήνουν χρόνο σε 
κάθε παιδί να είναι μόνο του αλλά κοντά σε άλλους 
και να φροντίζουν για όλες τις βιολογικές ανάγκες 
που αφορούν την υγεία του.

3. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες
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Σεβασμός στο παιδί ως ανεξάρτητο άτομο.

Έχουν ανάγκη να ζουν σε μια κοινωνία που είναι 
ενημερωμένη για την ανάπτυξή τους και το πώς 
μαθαίνουν και η οποία χαίρεται να εμπλέκεται και 
να προωθεί τις καταπληκτικές τους ικανότητες.

Οι αρχές, οι κεντρικοί παράγοντες δηλαδή που υπο-
στηρίζουν το πλαίσιο, αφορούν: τη συνεργασία με 
τους γονείς, τη ζωτική σημασία των ανθρώπινων 
σχέσεων, την κοινωνική και επικοινωνιακή διάστα-
ση των παιδιών, την αλληλεπιδραστική φύση της 
μάθησης, τη σημασία της φροντίδας και της υπο-
στήριξης που παρέχουν οι παιδαγωγοί, την ανάγκη 
τα προγράμματα και οι ρουτίνες να ακολουθούν τη 
ροή του παιδιού και να αξιοποιούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας, τη σημασία των επιλογών, της 
ενεργητικής εμπλοκής, της βιωματικής μάθησης, της 
αυτονομίας και του λάθους, και τέλος την οπτική των 
παιδιών ως ικανά να μάθουν από τη γέννησή τους. 

Έτσι, εστιάζοντας στην πολύ μεγάλη αξία αυτής της 
ηλικίας, το πλαίσιο αυτό προωθεί φιλοσοφικές αξίες 
αλλά και πρακτικά μέσα που υποστηρίζουν την αλ-
λαγή της εικόνας του παιδιού στην κοινωνία μέσα 
από την προσχολική αγωγή.

Ηνωμένο Βασίλειο: Early Years Foundation 
Stage (EYFS) (2012)

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής της 
Αγγλίας ονομάζεται Early Years Foundation Stage 
(EYFS) και ήρθε στο προσκήνιο το 2006.

Οι βασικές αρχές του EYFS είναι:

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το ελεύθερο και 
αδιάκοπο παιχνίδι.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη δημιουργία θε-
τικών σχέσεων (positive relationships) και σε ένα 
περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση (enabling 
environment).

Το EYFS περιέχει αυτή τη στιγμή επτά τομείς ανά-
πτυξης (areas of development) που χωρίζονται 
σε βασικούς τομείς ανάπτυξης (prime areas of 
development), όπου δίνεται έμφαση σε παιδιά 0 
έως 3 ετών και σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυ-
ξης (specific areas of development), με την έμφαση 
να ξεκινά να δίνεται σε αυτούς τους τομείς από την 
ηλικία των 3 ετών.

Βασικοί τομείς ανάπτυξης θεωρούνται: α) η προ-
σωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυ-
ξη (personal, social and emotional development), 
β) η σωματική και κινητική ανάπτυξη (physical 

development), γ) η επικοινωνία και η γλώσσα 
(communication and language).

Συγκεκριμένοι τομείς ανάπτυξης θεωρούνται: α) 
δεξιότητες γραμματισμού (literacy), β) μαθημα-
τικά (mathematics), γ) κατανόηση του κόσμου 
(understanding the world), δ) εκφραστικές τέχνες 
(expressive arts and design).

Καθένας από τους παραπάνω τομείς έχει δύο ή τρεις 
υποκατηγορίες. Κάθε τομέας ανάπτυξης έχει ηλικι-
ακούς διαχωρισμούς και κάθε ηλικιακή ομάδα εκ-
φράζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ίσλανδία: National Curriculum for Preschool 
Education (2011)

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής της 
Ισλανδίας η έμφαση δίνεται στην αξία του παιχνιδιού 
και τη σημασία της δημοκρατίας και της ισότητας σε 
όλες τις σχολικές δραστηριότητες.

Βασικοί πυλώνες αποτελούν: α) γραμματισμός, β) βιω-
σιμότητα, γ) υγεία και ευημερία, δ) δημοκρατία και αν-
θρώπινα δικαιώματα, ε) ισότητα, στ) δημιουργικότητα.

Οι θεμελιώδεις πυλώνες αναφέρονται στον κοινω-
νικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικολογικό 
αλφαβητισμό έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
αναπτυχθούν ψυχικά και σωματικά και να ευδο-
κιμήσουν στην κοινωνία. Οι θεμελιώδεις πυλώνες 
αναφέρονται επίσης σε ένα όραμα για το μέλλον, την 
ικανότητα και τη θέληση να επηρεάσει κανείς και να 
είναι ενεργός στη διατήρηση της κοινωνίας, την αλ-
λαγή και την ανάπτυξή της.

Ίταλία: Reggio Emilia: μέσα από το πρόγραμμα 
ZeroSei (Project Zero) που υλοποιείται σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Harvard

Η προσέγγιση του Reggio Emilia εστιάζει στην προ-
σχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ξεκίνησε 
από τον Loris Malaguzzi, ο οποίος ήταν και ο ίδιος 
δάσκαλος και έδωσε ζωή «στις 1.000 γλώσσες των 
παιδιών». Η φιλοσοφία που διέπει την πρακτική 
των δομών προσχολικής αγωγής του Reggio Emilia 
βασίζεται στις αρχές του σεβασμού και της ευθύ-
νης, της δημιουργίας μιας κοινότητας μέσα από την  
εξερεύνηση και την ανακάλυψη σε ένα υποστηρι-
κτικό και εμπλουτισμένο περιβάλλον, βασισμένο στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, μέσα από ένα αυτό-κα-
θοδηγούμενο πρόγραμμα σπουδών.

Βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας είναι τα πα-
ρακάτω:

ΚΥΨΕΛΗ
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 Η μάθηση γίνεται ορατή.

 Τα παιδιά να συμμετέχουν ως πρωταγωνιστές.

 Συμμετοχή-δημιουργικότητα-καινοτομία-
σχέση.

 Η κοινότητα συμπράττει για τα παιδιά.

 Οι γονείς ως συνεργάτες.

 Το περιβάλλον λειτουργεί ως ο «τρίτος 
δάσκαλος».

 Η αρχιτεκτονική συναντά τις ανάγκες των 
παιδιών.

 Η αρχιτεκτονική και η παιδαγωγική 
συναντιούνται στην καθημερινότητα.

 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στη 
διαδικασία: έτσι που να καλλιεργεί την 
επικοινωνία, να είναι από μόνη της 
επικοινωνία.

 Ένα περιβάλλον με ενσυναίσθηση: ο χώρος 
και τα στοιχεία του συντονίζονται με άλλα και 
δίνουν νόημα στη ζωή των ανθρώπων που το 
αξιοποιούν.

Ο ρόλος του/της παιδαγωγού ή η τοποθέτηση στο τι 
σημαίνει διδάσκω συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Να παράγω συνθήκες και να δημιουργώ 
διαδρομές για τη μάθηση.

 Να χρησιμοποιώ το περιβάλλον ως «τρίτο 
δάσκαλο».

 Να βλέπω την υπεραξία που έχουν το ατελιέ 
και ο ρόλος του/της ατελιερίστα: ένα μέρος που 
κατασκευάζεται η γνώση.

 Διδάσκω και μαθαίνω είναι δύο αμοιβαίες 
οντότητες.

 Να αξιοποιώ τις 1.000 γλώσσες των παιδιών.

Η φιλοσοφία και η προσέγγιση του Reggio Emilia 
είναι η βάση για το Project Zero που ερευνήθηκε 
και εφαρμόστηκε στο Harvard με επικεφαλής τους 
Steve Seidel και Howard Gardner, οι οποίοι με με-
ρικές λέξεις τονίζουν την αξία αυτής της φιλοσοφίας 
για την προσχολική αγωγή:

«Να αναρωτιέσαι διαρκώς για τις έννοιες: φαντασί-
α-πραγματικότητα, διδάσκω-μαθαίνω, δυνατόν-α-
δύνατον, ο εαυτός μου-οι άλλοι» (Steve Seidel, 
Project Zero).

Δημιουργώντας έτσι μια δομή που είναι: «μια λα-
μπερή μαρτυρία των ανθρώπινων δυνατοτήτων» 
(Howard Gardner, Harvard University).

Καναδάς: Σχολείο του Δάσους και της Φύσης/
Forest and Nature School in Canada (2014)

Η φιλοσοφία του Forest School (Σχολείο του Δάσους) 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 στη Δανία και αργό-
τερα επεκτάθηκε στις σκανδιναβικές χώρες και τον 
Καναδά. Βασικό στοιχείο της προσέγγισης είναι η αξι-
οποίηση της υπαίθρου ως χώρου για την ολόπλευρη 
ανάπτυξη των παιδιών. Στον οδηγό για τους εκπαιδευ-
τικούς που εξέδωσε ο φορέας Forest School Canada 
(Forest and Nature School in Canada: A head, heart, 
hands approach to outdoor learning) περιγράφονται, 
εκτός των άλλων, τα παρακάτω:

Ο ρόλος του/της παιδαγωγού προκαλεί την εμπλοκή 
των παιδιών, παρατηρεί και καταγράφει, ελέγχει για 
την ασφάλεια όλων, μαθαίνει στο πλευρό των παι-
διών και δημιουργεί μια κοινότητα με τα παιδιά, τους 
γονείς και τον χώρο.

Τα είδη μάθησης που αφορούν τα υπαίθρια περι-
βάλλοντα: βιωματική μάθηση, μάθηση μέσα από το 
παιχνίδι, ανακαλυπτική μάθηση, μάθηση μέσα από 
τη σύνδεση με τον τόπο.

Κύπρος: Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης (2020)

Το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα εστιάζει στο 
παιδί, στις ικανότητες και δυνατότητες του σ’ ένα 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο η ολόπλευρη ανάπτυξη 
αποτελεί κύριο στόχο. Με την έμφαση στους τομείς 
ανάπτυξης, το κάθε παιδί συμμετέχει ενεργά στις δι-
αδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και στάσεων, στην απόκτηση εμπειριών και γνώσε-
ων που θα το ενδυναμώσουν ούτως ώστε να γίνει 
δημιουργικός και ενεργός πολίτης.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου ανα-
λυτικού προγράμματος, ο διαχωρισμός των τομέων 
ανάπτυξης διαμορφώνεται ως εξής: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (προσωπική 
ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, ηθική και πνευ-
ματική ανάπτυξη), 2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥ-
ΝΑΜΩΣΗ (αναγνώριση συναισθημάτων, έκφρα-
ση συναισθημάτων, κατανόηση συναισθημάτων,  
ενσυναίσθηση, έλεγχος συναισθημάτων) 3. ΚΙΝΗΤΙ-
ΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (χρήση συντονισμός και έλεγχος 
μεγάλων μυών, χρήση, συντονισμός και έλεγχος 
μικρών μυών, προσωπική υγεία και ασφάλεια). 4. 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ (εννοιολογική κατανόηση 
- δόμηση αναπαραστάσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
λύση προβλήματος, δημιουργικότητα, προσποίηση, 
κρίση/κριτική σκέψη, μεταγνώση). Ο κάθε τομέας, 
στη συνέχεια, παρουσιάζεται με συγκεκριμένη δομή 

3. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες
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η οποία αναφέρεται σε άξονες, επιδιώξεις, πλαίσιο 
εξέλιξης επιδιώξεων και ενδεικτικές πρακτικές.

Νέα Ζηλανδία: Te Whāriki: Early childhood 
curriculum (2017)

Το διαπολιτισμικό (bicultural) πρόγραμμα σπουδών 
Te Whãriki της Νέας Ζηλανδίας ισχύει από το 1996 
και βασίζεται στις κατευθυντήριες αρχές της ενδυ-
νάμωσης, της ολιστικής ανάπτυξης, της οικογένειας 
και των κοινωνικών σχέσεων όπως αυτές συνδυά-
ζονται ή υφαίνονται με τα πέντε σκέλη του.

Τα πέντε σκέλη (strands) που διατυπώνονται στο 
πρόγραμμα σπουδών είναι:

(1) ευημερία (2) ανήκειν (3) συμβολή (4) επικοινωνία 
και (5) εξερεύνηση.

Οι τέσσερις ευρείες αρχές του Te Whāriki είναι: 

 H ενδυνάμωση

 H ολιστική ανάπτυξη

 H οικογένεια και κοινότητα

 Oι σχέσεις. 

Το Te Whāriki είναι το πλαίσιο προγράμματος σπου-
δών που καλύπτει την εκπαίδευση και τη φροντίδα 
των παιδιών από τη γέννηση μέχρι τη σχολική ηλικία 
(McNaughton, 1996). Η κυριολεκτική έννοια του Te 
Whāriki είναι το «υφασμένο» χαλί και χρησιμοποιεί τις 
αρχές και τα σκέλη του προγράμματος σπουδών για 
να «υφάνει» ένα πρόγραμμα μάθησης για το παιδί.

Κοινά σημεία μεταξύ των παιδαγωγικών 
προγραμμάτων

Τα παρακάτω κοινά σημεία, που αναγνωρίστηκαν 
από τη μελέτη των παιδαγωγικών πλαισίων, προσεγ-
γίσεων και συγκεκριμένων αναλυτικών προγραμ-
μάτων που εξετάστηκαν, αποτελούν και τα σημεία 
στα οποία εστιάζει και το προτεινόμενο παιδαγωγικό 
πλαίσιο προσχολικής αγωγής στη χώρα μας:

 Αναγνώριση των δικαιωμάτων του παιδιού: η 
αναγνώριση των δικαιωμάτων του παιδιού ως 
βασική αξία χαρακτήριζε όλα τα παιδαγωγικά 
προγράμματα που εξετάστηκαν.

 Η οπτική του ικανού και ενεργητικού παιδιού: 
τα προγράμματα που εξετάστηκαν φάνηκαν να 
συγκλίνουν σε μία κοινή οπτική του παιδιού ως 
ικανού και ενεργητικού, του παιδιού που δείχνει 
ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω του και την επι-

κοινωνία με τους ανθρώπους. Σύμφωνα με αυτή 
τη θεώρηση, το παιδί είναι συμμέτοχο στην οικο-
δόμηση της γνώσης και πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται με εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.

 Η αξία της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης: 
η αξία της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 
για την ευεξία, την ευημερία και τη μάθηση τόσο 
μεταξύ των παιδιών όσο και ανάμεσα στα παιδιά 
και τους/τις παιδαγωγούς, φάνηκε να αναγνωρί-
ζεται σε όλα τα προγράμματα.

 Η αξία του παιχνιδιού και της βιωματικής μάθησης: 
η αξία του παιχνιδιού και η προσέγγιση της μάθη-
σης μέσα από το βίωμα, την αλληλεπίδραση και 
τις αισθήσεις, αποτελεί βασική αρχή της προσχο-
λικής αγωγής και αναγνωρίστηκε στα προγράμ-
ματα που εξετάστηκαν.

 Αναγνώριση της μοναδικότητας του κάθε παιδιού: 
η σημασία της αναγνώρισης της μοναδικότητας 
του κάθε παιδιού και της κατανόησης των προ-
σωπικών του εμπειριών και συναισθημάτων 
αποτελεί μέρος της παιδαγωγικής φιλοσοφίας 
των προγραμμάτων που εξετάστηκαν.

 Η σημασία του περιβάλλοντος: το περιβάλλον και 
η ποιότητά του, ως ένας σημαντικός παράγοντας 
στη φροντίδα και εκπαίδευση των μικρών παι-
διών, αναγνωρίστηκε στα προγράμματα που εξε-
τάστηκαν, με διαφορετική έμφαση στο καθένα. Το 
περιβάλλον αξιοποιείται με την πολύ ευρεία έννοιά 
του, συμπεριλαμβάνοντας: την αρχιτεκτονική, τη 
διαμόρφωση χώρων μάθησης, την αξία των υπαί-
θριων εξωτερικών χώρων, τη μεταφορά εμπειρι-
ών ή στοιχείων που βρίσκουν τα παιδιά σε χώρους 
πολιτισμικού ενδιαφέροντος μέσα στα κτήρια, την 
επαφή με την κοινότητα ως απαραίτητων χώρων 
και περιοχών που συμβάλλουν στη μάθηση.

 Έμφαση στις παιδαγωγικές αξίες: τα προγράμμα-
τα που εξετάστηκαν χαρακτηρίζονται από κάποιες 
παιδαγωγικές αξίες που κατευθύνουν την πρακτι-
κή, σε αντίθεση με την έμφαση σε συνταγογραφη-
μένες δραστηριότητες χωρίς μία κοινή βάση.

 Συνεργασία μεταξύ των γονέων και του προσχο-
λικού πλαισίου: η συνεργασία μεταξύ του σπιτιού 
και του προσχολικού πλαισίου αποτελεί κοινή 
γραμμή στα προγράμματα που εξετάστηκαν, κα-
θώς φαίνεται να υποστηρίζει την υγεία, την ανά-
πτυξη, την ευεξία, τη μάθηση και την κοινωνική 
συμμετοχή των παιδιών. Ταυτόχρονα, κοινό χα-
ρακτηριστικό των εξεταζόμενων προσεγγίσε-
ων-προγραμμάτων είναι η ενεργή συμμετοχή 
των γονέων στη ζωή των πλαισίων προσχολικής 
αγωγής που φροντίζουν τα παιδιά τους.
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 Ο σημαντικός ρόλος των παιδαγωγών: η με-
γάλη σημασία της ύπαρξης ικανών, επαγγελ-
ματιών παιδαγωγών αναγνωρίζεται σε όλα τα 
προγράμματα ως βασική για τη διασφάλιση 
ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται η ανά-
πτυξη αναστοχαστικής πρακτικής, η ενδυνάμω-
ση του επαγγελματικού ρόλου των παιδαγωγών 
και η ενίσχυση της υποστήριξης και της συνεχι-
ζόμενης επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή τους, 
τα πλαίσια προσχολικής αγωγής αλλά και τα προ-
γράμματα σπουδών που θεωρούνται καινοτόμα, 
τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα μας, φαίνεται να 
συνδυάζουν τα παρακάτω στοιχεία:

 Ενσωμάτωση κοινωνικών και πολιτισμικών 
ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε περιοχής/χώρας.

 Αξιοποίηση ερευνητικών στοιχείων για τον 
σχεδιασμό του προγράμματος.

 Εφαρμογή του προγράμματος, δίνοντας στην 
επιστημονική κοινότητα εμπειρικά δεδομένα 
σε διάρκεια χρόνων, μέσα από πρακτικές 
εφαρμογές «πιλότους», καθώς και με διαρκή 
αξιολόγηση π.χ. μέσα από έρευνα δράσης.

 Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων με 
βάση τις εμπειρίες των επαγγελματιών που 
τα εφαρμόζουν χωρίς ιεραρχικές ελεγκτικές 
δομές, με ένα σχήμα από κάτω προς τα πάνω.

 Παροχή διαρκούς επιμόρφωση στους/
στις παιδαγωγούς καθώς και κίνητρα 
εκπαιδευτικής αναμόρφωσής τους.

 Προτάσεις που προωθούν τη συμμετοχή των 
γονέων στην καθημερινότητα των παιδιών τους 
στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής.

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει το κοινό στοι-
χείο της «φιλοσοφίας» ή «αρχών» και «αξό-
νων», «πτυχών» ή «περιοχών» εφαρμογής 
που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με 
ένα καθημερινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να πα-
ρέχεται μια ολιστική και σφαιρική προσχολική 
αγωγή που ταιριάζει στις ανάγκες των παιδιών 
σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη αξιοποιώντας τόσο 
τα κοινά σημεία όσο και τις ιδιαιτερότητες κάθε πρό-
τασης από αυτές που αναπτύχθηκαν εδώ, προτείνει 
μια δομή σχετική με την ελληνική πραγματικότητα και 
ένα πλαίσιο εφικτό να εφαρμοστεί αφού ξαναειπωθεί 
μέσα από τα μάτια των παιδιών και προσαρμοστεί στις 
ανάγκες των δομών προσχολικής αγωγής .

Πηγές για πλαίσια προσχολικής αγωγής και 

προγράμματα σπουδών σε άλλες χώρες:

Οι ευρωπαϊκές γραμμές και οδηγίες για την προσχολική 

αγωγή στις χώρες τις Ευρωπαϊκης Ένωσης: https://

eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ 

content/national-reforms-early-childhood-education-

and-care-27_el

Το πρόγραμμα σπουδών της Αυστραλίας: https://

www.acecqa.gov.au/sites/ default/files/2018-02/

belonging_being_and_becoming_the_early_years_ 

learning_framework_for_australia.pdf

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών που αφορά 

στην προσχολική ηλικία (παιδιά 0 έως 6 ετών) στη 

Δανία: https://eacea.ec.europa.eu/national- policies/

eurydice/content/national-reforms-early-childhood-

education- and-care-18_en

Το πλαίσιο και το υλικό της τοποθέτησης για το 

Ηνωμένο Βασίλειο:
Για τα παιδιά 0 έως 3 ετών “Βirth to three matters” 

Early Years Foundation Stage:
https://foundationyears.org.uk/files/2012/03/

Development-Matters-FINAL- PRINT-AMENDED.pdf

https://www.foundationyears.org.uk/files/2012/04/

Birth-to-Three-Matters- Booklet.pdf
http://complexneeds.org.uk/modules/Module-

1.1-Understanding-the-child- development-and-

difficulties/D/downloads/m01p080d/david_et_al.pdf

Το πρόγραμμα σπουδών της Ισλανδίας:

https://www.government.is/library/01-Ministries/

Ministry-of-Education/ Curriculum/adskr_leiksk_

ens_2012.pdf

Ιταλία: Το Reggio Emilia μέσα από το πρόγραμμα 

ZeroSei (Project Zero) που υλοποιείται σε συνεργασία 

με το πανεπιστήμιο του Harvard: http:// www.

pz.harvard.edu/, https://zeroseiproject.com/

Σχολείο του Δάσους και της Φύσης, Καναδάς:

Forest and Nature School Canada: http://childnature.

ca/wp-content/ uploads/2017/10/FSC-Guide-1.pdf

Το πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου για παιδιά 0 έως 

3 ετών: http://archeia. moec.gov.cy/sd/270/dee_nip_

proscholiki_ekpaidefsi.pdf

Η προσέγγιση της Νέας Ζηλανδίας: https://www.

education.govt.nz/assets/ Documents/Early-

Childhood/Te-Whariki-Early-Childhood-Curriculum- 

ENG-Web.pdf

3. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες
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∆ηµοκρατία, 
ισοτιµία, 

συµπερίληψη και 
σεβασµός

Σχέσεις

Παιχνίδι

Περιβάλλον

Ολιστική ανάπτυξη

∆ηµιουργικότητα4. Το παιδαγωγικό πλαίσιο 
Κυψέλη

4.1 Βάσεις

Με έμπνευση τα κοινά σημεία των προγραμμά-
των, πλαισίων και προσεγγίσεων που μελετή-
θηκαν, προέκυψαν οι Βάσεις του παιδαγωγικού 
πλαισίου που περιγράφονται εδώ. 

Οι Βάσεις εκφράζουν τις κύριες παραδοχές, τις 
αξίες αυτού του πλαισίου και τους συσχετισμούς 
με θεωρητικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Σε 
αυτή την ενότητα αναλύονται τα επιμέρους ση-
μεία κάθε Βάσης που στη συνέχεια διατρέχουν 
όλη τη δομή και λειτουργία του Κυψέλη. 



27

∆ηµοκρατία, 
ισοτιµία, 

συµπερίληψη και 
σεβασµός

Σχέσεις

Παιχνίδι

Περιβάλλον

Ολιστική ανάπτυξη

∆ηµιουργικότητα



28

4.1.1 Δημοκρατία, ισοτιμία, 
συμπερίληψη και σεβασμός

Η έννοια της δημοκρατίας εμπεριέχει τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των 
ανθρώπων, την ενεργή συμμετοχή τους στις απο-
φάσεις, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τον δι-
άλογο και τη συνεργασία.

Η ισοτιμία αφορά την αναγνώριση ίσων δικαιω-
μάτων, τα οποία για τα παιδιά έχουν θεσμοθετηθεί 
τόσο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρώτο άρθρο της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του ΟΗΕ, αναφέρεται:

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην 
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με 
λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρο-
νται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης».

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2014) τα ανθρώπινα δι-
καιώματα δεν είναι απλά προνόμια, αλλά αφορούν 
«βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που 
δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι απλά και μόνο επειδή 
είναι ανθρώπινα όντα» (σελ. 17). Τα δικαιώματα αυτά 
«θέτουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο καθένας 
από εμάς μπορεί και πρέπει να είναι σε θέση να ζει 
με αξιοπρέπεια, χωρίς εξευτελιστική και διακριτική 
μεταχείριση» (Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, 2014, σελ. 9). Μας αγγίζουν 
όλους και έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερι-
νότητά μας, μιας και αφορούν όλα τα περιβάλλοντα 
όπου ζούμε, που για τα παιδιά συμπεριλαμβάνουν τις 
δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας.

Σύμφωνα με τη UNICEF η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών 
καθοδηγείται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές που 
ισχύουν για κάθε παιδί:

 Όχι στις διακρίσεις. 

 Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. 

 Επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία. 

 Ελευθερία γνώμης και συμμετοχή.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 31 της Διεθνούς Σύμ-
βασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως 
κυρώθηκε από τον Ν.2101/92, ΟΗΕ (1989), 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα των παιδιών στο 
παιχνίδι, καθώς και στη συμμετοχή τους σε 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, που υποστηρίζεται έμπρακτα 
μέσα από το παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη.

Στο Άρθρο 12 της σύμβασης αναγνωρίζεται το δικαί-
ωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του παιδιού 
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το αφορά, λαμβάνο-
ντας υπόψη την ηλικία του και τον βαθμό ωριμό-
τητάς του. Το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης ανα-
γνωρίζεται επίσης στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007).

Για να γίνει όμως εφικτή η τήρηση των δικαιωμά-
των των παιδιών, όπως είναι η ελεύθερη έκφραση, 
δεν αρκούν οι καλές προθέσεις και οι θεωρητικές 
συζητήσεις με τα παιδιά, αλλά πρέπει να υπάρχουν 
οι διαδικασίες που τα αποτυπώνουν και τα προστα-
τεύουν στην πράξη.

Στο παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη βλέπουμε 
τα παιδιά ως ικανά και αναγνωρίζουμε το δι-
καίωμά τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις 
που τα αφορούν μέσα στην καθημερινότητα 
της δομής προσχολικής αγωγής και προτεί-
νονται δημοκρατικές παιδαγωγικές πρακτικές 
που υποστηρίζουν την έκφραση και ενεργητι-
κή συμμετοχή τους.

Η προσχολική αγωγή όμως έχει και την επιπλέον 
ευθύνη της διάπλασης ελεύθερων και υπεύθυνων 
πολιτών, μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών που 
καλλιεργούν τις αρχές της δημοκρατίας στα παιδιά 
από μικρή ηλικία. Σύμφωνα με τον Lewin (1948)  
«η απολυταρχία επιβάλλεται στο άτομο, τη Δημοκρα-
τία πρέπει να τη μάθει» (p. 82). Αντίστοιχα και ο Dewey 
(2018/1916) υιοθέτησε μια τέτοια αντίληψη πως κάθε 
γενιά πρέπει να εκπαιδεύεται σε σχέση με τα δημο-
κρατικά ιδεώδη.

Η ανάγκη αυτή για το μεγάλωμα των παιδιών με σεβα-
σμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές 
αρχές υποστηρίζεταικαι από τον ΟΗΕ (1989): «Επειδή 
είναι σημαντικό να προετοιμαστεί πλήρως το παιδί για 
να ζήσει μια ατομική ζωή στην κοινωνία και να ανα-
τραφεί μέσα στο πνεύμα των ιδανικών που διακηρύσ-
σονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
και ειδικότερα μέσα στο πνεύμα ειρήνης, αξιοπρέπει-
ας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης».

Οι Waite, Rogers & Evans (2013) συνέδεσαν τη δη-
μοκρατική πρακτική με την κοινωνική θεώρηση 
των παιδιών ως ικανά, βάζοντας τα σε μια κοινω-
νικά ενεργητική θέση. Η αντίληψη ωστόσο πως τα 
παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις για 
την καθημερινότητά τους δημιουργεί την ανάγκη για 
μετακίνηση της στάσης των ενηλίκων και αλλαγές 
στην παιδαγωγική πρακτική. Οι Aasen, Grindheim 
και Waters (2009) υποστηρίζουν πως οι πιο αδόμητες 
ευκαιρίες μάθησης, όπως προσφέρονται μέσα από το 
παιχνίδι, ευνοούν την κατανόηση των δημοκρατικών 
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αρχών από τα παιδιά. Επίσης το εξωτερικό περιβάλ-
λον φαίνεται να ενισχύει την πιο ισότιμη διαχείριση 
του χρόνου με μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών 
στις αποφάσεις (Waite, Rogers & Evans, 2013).

Οι διαφωνίες μεταξύ των παιδιών, αλλά και 
μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών που μπορεί 
να προκύπτουν μέσα σε ένα τέτοιο παιδαγω-
γικό μοντέλο αναγνωρίζονται ως ευκαιρίες 
«για τη διαπραγμάτευση του νοήματος και την 
ανάπτυξη της κατανόησης των δημοκρατικών 
αρχών» (Aasen, Grindheim & Waters, 2009, 
p.9).

Η υιοθέτηση δημοκρατικών πρακτικών ενισχύει τον 
σεβασμό στη μοναδικότητα, παράλληλα με την ενί-
σχυση της αίσθησης του ανήκειν στην ομάδα (Lewin, 
1948). Μια κουλτούρα που έμπρακτα εκφράζει την ισό-
τητα, τον σεβασμό και την αποδοχή, καλλιεργεί αυτές 
τις αρχές και στα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα της.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη υποστηρίζει 
τον σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παι-
διού και τη συμπερίληψη, είτε αυτή σχετίζεται 
με τις συνθήκες που ένα παιδί έχει μεγαλώσει 
ή με δικά του χαρακτηριστικά.

Οι δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας μπο-
ρούν να παίξουν επίσης σημαντικό ρόλο στη δια-
σφάλιση της υγείας και της ανάπτυξης, ως δικαίωμα 
όλων των παιδιών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ) «Η υγεία είναι μια κατάσταση 
πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευε-
ξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας». 
Από τον ορισμό αυτό γίνεται αντιληπτό πως η προ-
αγωγή της υγείας των παιδιών αφορά όχι μόνο τη 
σωματική αλλά και την ψυχική υγεία, την ολόπλευρη 
ανάπτυξη, και την κοινωνική τους συμμετοχή, στο-
χεύοντας έτσι στη συνολική τους ευεξία. Μέσα από 
το παρόν σκεπτικό αναδεικνύεται η ανάγκη της συ-
νεργασίας με τους γονείς, της εκπαίδευσης των παι-
δαγωγών, αλλά και της υποστήριξης του έργου τους 
μέσα από τη διασύνδεση με επαγγελματίες υγείας, 
που μπορούν να διευκολύνουν την αναγνώριση των 
αναγκών των παιδιών και την κατάλληλη πλαισί-
ωσή τους μέσα στη δομή προσχολικής αγωγής. Η 
αξιοπρέπεια, ο σεβασμός και η ισοτιμία όμως, που 
εμπεριέχονται στα δικαιώματα όλων των παιδιών, 
εξαρτώνται άμεσα από την κοινωνική πολιτική που 
εφαρμόζεται και τη θεσμοθέτηση κατάλληλων διαδι-
κασιών που θα διευκολύνουν τη βέλτιστη λειτουργία 
των δομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας.

4. Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κυψέλη

4.1.2 Σχέσεις

Οι σχέσεις έχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
παιδιών ήδη από την περίοδο της κύησης. Ο Κουγι-
ουμουτζάκης (2016) αποτυπώνοντας τη θεωρία του 
Trevarthen για τη διυποκειμενικότητα, παραθέτει ότι 
ένα έμβρυο έχει ενεργοποιημένους τους βασικούς 
νευροδιαβιβαστές των αισθήσεων ήδη από την 8η 
εβδομάδα της κύησης, όταν ο εγκέφαλός του είναι 
ακόμα αδιαμόρφωτος. Αυτό σημαίνει ότι ήδη από 
αυτήν την περίοδο, ο άνθρωπος αποζητά την επικοι-
νωνία και τη σχέση προκειμένου να αναπτυχθεί. Αρ-
γότερα, κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία, ο εγκέ-
φαλος αναπτύσσεται ραγδαία εμφανίζοντας τρομερή 
αύξηση αλλά και αναδιοργάνωση των νευρώνων. 
Αυτές οι πρώιμες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην «καλωδίωση» αυτή του 
παιδικού εγκεφάλου, δημιουργώντας τα θεμέλια για 
τη σωματική και νοητική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Trevarthen (2003), οι 
στενές αλληλεπιδράσεις, η λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία και οι σχέσεις των παιδιών, από τη γέν-
νηση ακόμα, με ενήλικες αλλά και με τα παιδιά δια-
φόρων ηλικιών, βοηθούν το παιδί να δημιουργήσει 
την αίσθηση του εαυτού και του ανήκειν. 

Η σύγχρονη θεώρηση της ψυχολογίας και των 
νευροεπιστημών (Conkbayir, 2018, Siegel, 2020, 
Trevarthen, 2003) θεωρεί τη δημιουργία «δεσμού», 
αναφερόμενη κυρίως στις σχέσεις των παιδιών με 
σημαντικούς ενήλικες, μια εγγενή λειτουργία του 
εγκεφάλου που επηρεάζει και οργανώνει λειτουρ-
γίες σχετικές με το συναίσθημα, αλλά και τα κίνητρα 
και τη μνήμη. Η ανάπτυξη ασφαλούς δεσμού μέσω 
των σχέσεων δίνει στον ανώριμο ακόμα παιδικό 
εγκέφαλο τη δυνατότητα να «δανειστεί» τις ικανό-
τητες του εγκεφάλου του ενήλικα για οργανώσει τη 
δική του λειτουργία -να επεξεργαστεί και να διαχει-
ριστεί ευκολότερα τις δύσκολες καταστάσεις και συ-
ναισθήματα όπως ο φόβος, το άγχος ή η θλίψη. Οι 
επαναλαμβανόμενες θετικές εμπειρίες κωδικοποι-
ούνται στη μη δηλωτική μνήμη σαν προσδοκίες και 
στη συνέχεια σαν νοητικά σχήματα ή μοντέλα προ-
σκόλλησης που καθιστούν το παιδί ικανό να νιώθει 
την αίσθηση προς τον κόσμο που ο Bowlby ονόμασε 
«ασφαλή βάση» (Bowlby, 1969). Αυτή η ασφαλής 
βάση επιτρέπει την ανεξαρτησία και την ελευθερία 
για ανάπτυξη και εξερεύνηση. Η θεωρία προσκόλ-
λησης ή δεσμού (attachment theory) που εισήγαγε 
ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 δίνει σε γονείς, 
δασκάλους και οποιονδήποτε σημαντικό ενήλικα 
στη ζωή ενός παιδιού έναν οδηγό για τη σημασία και 
τον τρόπο καλλιέργειας ασφαλών σχέσεων. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ασφαλείς σχέσεις κατά 
τη βρεφική ηλικία σχετίζονται με τις διαδικασίες της 
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συναισθηματικής ρύθμισης, της αυτοβιογραφικής 
μνήμης και των κοινωνικών σχέσεων. Το πώς συν-
δέονται οι γονείς με τα παιδιά τους από τη στιγμή που 
γεννιούνται και πώς εξελίσσεται η σχέση αυτή στα 
πρώτα χρόνια ζωής των νηπίων έχει μεγάλο αντί-
κτυπο στη μετέπειτα κοινωνική, συναισθηματική και 
γνωστική αντίληψη των παιδιών (Sylva et al., 2004). 
Υπάρχουν, επομένως, σχέσεις που καθορίζουν το 
πώς θα συσχετιστεί ένα παιδί με άλλα, εκτός των 
γονέων, άτομα και σχέσεις που εμπλουτίζουν την 
ασφαλή βάση κάθε παιδιού ώστε να ξεπεράσει τον 
εαυτό και να ξεκινήσει τη συναναστροφή με άλλα 
παιδιά ή βρέφη. Συγκεκριμένα η καλλιέργεια μιας 
ασφαλούς σχέσης-δεσμού του παιδιού με τους αν-
θρώπους που το φροντίζουν, τονίστηκε ιδιαίτερα 
από την ψυχοκοινωνική προσέγγιση του Erikson, ο 
οποίος τη συνέδεσε με την ικανότητα του παιδιού να 
συνάπτει ασφαλείς σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του (Erikson, 1963).

Η πρωταρχική σχέση, λοιπόν, ο δεσμός ανάμεσα 
στους γονείς και τα παιδιά τους είναι αυτή που κα-
θορίζει και την αλληλεπίδραση κάθε παιδιού με τους 
υπόλοιπους «σημαντικούς ενήλικες» που συμμετέ-
χουν στην καθημερινότητά του. Αυτός ο δεσμός, αλλά 
και η δυνατότητα κάθε γονέα να ασκήσει τη γονεϊκό-
τητά του διαφέρουν ανάμεσα στις οικογένειες όπως 
και ανάμεσα στους παιδαγωγούς προσχολικής αγω-
γής. Κοινός τόπος όμως είναι ότι οι δυσλειτουργικές 
σχέσεις παιδιών-φροντιστών κατά την πρώιμη παιδι-
κή ηλικία συχνά συνδέονται με συναισθηματικές δυ-
σκολίες, με δυσκολίες συμπεριφοράς και μειωμένη 
ενσυναίσθηση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκο-
λιών στη σύναψη σχέσεων. Αντίθετα, τα παιδιά που 
βιώνουν θετικές αλληλεπιδράσεις με τους φροντιστές 
τους είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν θετική αυτοα-
ντίληψη, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και 
να διαμορφώσουν υγιείς σχέσεις όσο μεγαλώνουν 
(Australian Psychological Society, 2012). 

Ταυτόχρονα οι γονείς αποτελούν πρότυπα προς μί-
μηση για τα παιδιά σε σχέση με τη διαχείριση και 
την έκφραση των συναισθημάτων τους, την επίλυση 
συγκρούσεων και την υιοθέτηση συμπεριφορών. 
Με αυτόν τον έμμεσο τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν 
και αναπαράγουν συμπεριφορές. Συμπληρωματικά, 
η παροχή ευκαιριών από τους γονείς για πρώιμες 
επαφές του παιδιού με συνομηλίκους, τα βοηθά να 
εξοικειωθούν με τα παιδιά της ηλικίας τους και να 
κοινωνικοποιηθούν (Αυγητίδου, 2001). 

Η σημασία του δεσμού για την προσχολική αγωγή 
αποτυπώνεται στην πράξη στον αποχωρισμό από 
τους γονείς. Τα παιδιά όπως σε όλες τις πλευρές 
ανάπτυξής τους έχουν έναν δικό τους προσωπικό 
ρυθμό να αντιλαμβάνονται, να πράττουν και να αφο-
μοιώνουν σύνθετες ψυχικές διεργασίες. 

Γι’ αυτό στην πράξη θα πρέπει να δίνεται χρόνος και 
χώρος σε κάθε ζευγάρι γονιού-παιδιού να «αφή-
σουν» ο ένας τον άλλον και να ξεκινήσει μια νέα ιστο-
ρία σύνδεσης με τα μέχρι εκείνη τη στιγμή άγνωστα 
πρόσωπα αναφοράς, σε ένα άγνωστο περιβάλλον.

Αποκτά, έτσι, ιδιαίτερη αξία η δόμηση σχέσης κάθε 
βρέφους με τον/ την παιδαγωγό αναφοράς (Ρουφί-
δου, 2010, 2019). Ο/η παιδαγωγός αναφοράς δίνει 
τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να κάνει μια ομαλή και 
ασφαλή μετάβαση από την αγκαλιά του γονέα στην 
αγκαλιά του/της παιδαγωγού που αργότερα θα λει-
τουργήσει ως μαξιλάρι για την καλλιέργεια υγιών 
σχέσεων με τα άλλα παιδιά. Ειδικά στις δομές που 
εξυπηρετούν βρέφη από 3 μηνών, οι παιδαγωγοί 
αναφοράς στην ουσία χρειάζεται να δημιουργήσουν 
σχέσεις με ποιότητες πρωταρχικού δεσμού και να 
τις διατηρούν παραμένοντας σταθερά τα πρόσωπα 
αναφοράς. Γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να διασφα-
λίζεται η παρουσία σταθερών προσώπων στις δομές 
προσχολικής αγωγής ώστε οι παιδαγωγοί να μπο-
ρούν να γίνουν πρόσωπα αναφοράς και για τους 
γονείς, χρίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσια-
στικής ανταλλαγής που επιβεβαιώνουν ότι το παιδί 
τους μένει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, συναισθη-
ματικής κάλυψης και φροντίδας.  

Όταν οι σχέσεις μεταξύ ενηλίκων (γονέων ή/και 
παιδαγωγών) και παιδιών είναι ισχυρές, περιλαμ-
βάνουν την εκδήλωση φροντίδας με λεκτικούς και 
μη λεκτικούς τρόπους, την προσφορά στήριξης, 
αλλά και την καλλιέργεια της ανεξαρτησίας. Αυτές οι 
δυνατές σχέσεις βάζουν τη βάση για τη δημιουργία 
-αλληλεπιδράσεων αρχικά και σχέσεων αργότερα- 
μεταξύ των παιδιών από πολύ νωρίς. Η μετάβαση 
από τη δυαδική σχέση με κάποιον ενήλικα στη συ-
ναναστροφή με παιδιά σε κοντινές ηλικίες είναι η 
αρχή της κοινωνικής συμπεριφοράς όσον αφορά 
τη δομή προσχολικής αγωγής. Η ποιότητα των σχέ-
σεων μεταξύ των παιδιών αλλά και μεταξύ παιδα-
γωγών-παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
συμμετοχή και την απόλαυση της συναναστροφής 
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 

Μια δομή προσχολικής αγωγής η οποία χαρακτηρί-
ζεται από ισχυρές και ποιοτικές σχέσεις προσφέρει 
περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και προσωπι-
κής ανάπτυξης στα παιδιά. Η θεωρία του Vygotsky, 
εστιάζει στη μεγάλη σημασία της αλληλεπίδρασης 
ενήλικα-παιδιού και στον ρόλο που αυτή έχει στην 
επικείμενη ανάπτυξή του παιδιού όταν συναναστρέ-
φεται με άλλα πρόσωπα, παιδιά ή ενήλικες. Η Ζώνη 
Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) περιγράφει το κενό 
ανάμεσα σε αυτά που μπορεί να κάνει ένα παιδί από 
μόνο του και σε όσα μπορεί να κάνει όταν δέχεται 
τη βοήθεια κάποιου άλλου παιδιού ή ενήλικα με 
περισσότερη εμπειρία ή πιο ικανού στη συγκεκρι-
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μένη δεξιότητα που δοκιμάζει να αναπτύξει. Αυτή η 
κοινωνική οπτική της μάθησης, εξελίχθηκε από τον 
Brunner ο οποίος εισήγαγε την έννοια της «σκαλω-
σιάς» που δημιουργούν οι σχέσεις μεταξύ των αν-
θρώπων που μαθαίνουν μαζί και σταδιακά «σκαρ-
φαλώνουν» ένα σημείο περισσότερο από αυτό που 
θα κατάφερναν ατομικά. 

Όπως προαναφέρθηκε, πέρα από την κοινωνική 
και νοητική ανάπτυξη στην οποία συμβάλλουν οι 
σχέσεις, έχουν καθοριστικό ρόλο και στη συναισθη-
ματική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα πολύτιμη πτυχή της συ-
ναισθηματικής ανάπτυξης η οποία διαμορφώνεται 
από τις σχέσεις είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Ψυ-
χική ανθεκτικότητα είναι η δυνατότητα που έχουν 
οι άνθρωποι να είναι ευέλικτοι, να ανακάπτουν και 
να βρίσκουν λύσεις στα ψυχικά εμπόδια, τις αλλα-
γές ή την αντιξοότητα που προκύπτει στη ζωή τους. 
Η ψυχική ανθεκτικότητα βασίζεται ουσιαστικά στις 
σχέσεις. Η ανάγκη του ανήκειν είναι βασική για την 
ανάπτυξη των παιδιών και οι θετικές συνδέσεις με 
άλλα άτομα βρίσκονται στο κέντρο της ψυχικής ανά-
πτυξης. Δυνατές, υποστηρικτικές σχέσεις είναι πα-
ράγοντας που ευνοεί και καλλιεργεί την ευελιξία και 
την ανθεκτικότητα ώστε να είναι «διαθέσιμη» όταν 
αυτή απαιτείται (Luthar, 2006). 

Στο Κυψέλη οι σχέσεις επιτρέπουν τη δημιουργία 
μιας ασφαλούς κοινότητας μάθησης με εμπιστοσύνη 
που επιτρέπει στα παιδιά να μαθαίνουν το ένα από 
το άλλο και να αλληλεπιδρούν χτίζοντας σχέση με 
όποιο άλλο μέλος της κοινότητας επιλέξουν. Είναι 
ξεκάθαρο ότι η ποιότητα των σχέσεων των παιδιών 
βρεφικής και νηπιακής ηλικίας παίζει ιδιαίτερα ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους συνολικά. Τα 
πλαίσια και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη 
φροντίδα, και την αγωγή πρέπει να εναρμονίζονται 
με τη γνώση που έχουμε για τη δημιουργία τέτοιων 
σχέσεων και να χρησιμοποιούν πρακτικές που να 
τις προωθούν. Είναι όμως σημαντικό και τα οργα-
νωτικά στοιχεία του πλαισίου να υποστηρίζουν την 
ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων, για παράδειγμα, ο 
κατάλληλος αριθμός παιδιών σε κάθε τάξη καθιστά 
δυνατή την ανάπτυξη σχέσεων και την αναπτυξιακά 
κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ παιδιών και παιδα-
γωγών, αλλά και τη μεταξύ γονέων και παιδαγω-
γών ζεστή ενημέρωση που υποστηρίζει την αξία του 
ασφαλούς δεσμού (Mercer, 2006).

Ωστόσο, η βαρύτητα για την ανάπτυξη των πρώιμων 
σχέσεων παραμένει στην οικογένεια και καλλιεργεί-
ται στις δομές προσχολικής αγωγής. Αυτό είναι χρή-
σιμο να παραμένει στη συζήτηση όση θετική διάθε-
ση και αν υπάρχει να καλλιεργηθούν υγιείς σχέσεις 
και καταστάσεις που προάγουν την καλλιέργεια ψυ-
χικής ανθεκτικότητας ή της μάθησης, φαίνεται ότι η 
ποιότητα των σχέσεων και των εμπειριών μάθησης 

που έχει ένα παιδί στην οικογένειά του, έχει μεγαλύ-
τερη επιρροή σε μελλοντικά μαθησιακά επιτεύγματα 
από ότι η εγγενής δυνατότητα, τα υλικά οι συνθήκες 
ή η ποιότητα παροχής προσχολικής αγωγής (Sylva 
et al., 2004). 

4.1.3 Περιβάλλον

Το περιβάλλον έχει οριστεί ως «το σύνολο όλων των 
εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν τη ζωή, 
την ανάπτυξη και την επιβίωση ενός οργανισμού» 
(OECD, 2007). Το περιβάλλον μπορεί να αφορά τα 
άμεσα σχετιζόμενα με το παιδί πλαίσια, όπως είναι 
το σπίτι, η δομή προσχολικής αγωγής ή η γειτονιά, 
αλλά και στοιχεία τα οποία πιο έμμεσα συνδέονται με 
την καθημερινότητά του, όπως οι κοινωνικές αξίες, 
οι δομές στην κοινότητα ή η χρονική περίοδος στην 
οποία μεγαλώνει. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυψέ-
λη» υιοθετείται μια οικολογική θεώρηση της ανά-
πτυξης, που σημαίνει πως οι αλλαγές που βλέπουμε 
στο αναπτυσσόμενο παιδί σχετίζονται εννοιολογικά 
και με το περιβάλλον όπου αυτό μεγαλώνει (Tudge, 
Gray & Hogan, 1996). Σύμφωνα με αυτή τη θεώρη-
ση η ανάπτυξη επηρεάζεται από ένα πολύπλοκο δί-
κτυο παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
(Berk, 2013). 

Από τη δεκαετία του 1930 και μέσα από μελέτες στο 
πλαίσιο της μορφολογικής ψυχολογίας, γίνεται ανα-
φορά στη σημασία του περιβάλλοντος για την αν-
θρώπινη ανάπτυξη (Πετρογιάννης, 2001). Ο Lewin 
(1936) αναγνώρισε τη σημασία της αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος για 
τη συμπεριφορά, την οποία εξέφρασε μέσα από την 
εξίσωση B=f(PE) (όπου B=Behaviour, P=Person, 
E=Environment). Παρότι εστιάστηκε περισσότερο 
στις ψυχολογικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, ο 
Lewin (1935) επίσης αναγνώρισε τη σημασία των 
σωματικών παραγόντων για το παιδί. Επίσης ανα-
φέρθηκε στην επίδραση των κοινωνικών παραγό-
ντων, υποστηρίζοντας: «Το κοινωνικό κλίμα μέσα 
στο οποίο το παιδί ζει είναι για το παιδί τόσο σημαντι-
κό όσο ο αέρας που αναπνέει» (Lewin, 1948, σελ.82).

Η οικολογική θεώρηση της ανάπτυξης αναπτύχθηκε 
περισσότερο τη δεκαετία του 1970, μέσα από το έργο 
του Bronfenbrenner. «Η οικολογία της ανθρώπινης 
ανάπτυξης περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη 
της προοδευτικής, αμοιβαίας διευκόλυνσης ανάμεσα 
σε ένα ενεργητικό, αναπτυσσόμενο ανθρώπινο ον και 
τις μεταβαλλόμενες ιδιότητες των άμεσων πλαισίων 
όπου το αναπτυσσόμενο άτομο ζει, καθώς αυτή η δι-
αδικασία επηρεάζεται από σχέσεις μεταξύ αυτών και 

4. Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κυψέλη
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των ευρύτερων πλαισίων μέσα στα οποία είναι ενσω-
ματωμένα» (Bronfenbrenner, 1979, σελ. 21).

Η θεωρία του Bronfenbrenner εξελίχθηκε μέσα στον 
χρόνο σε τρεις φάσεις, από την αρχική όπου έμφαση 
δόθηκε στον ρόλο του πλαισίου με την αναγνώριση 
των μικρο-, μεσο-, εξω- και μακρο-συστημάτων, 
μέχρι την τελική της μορφή με το δυναμικό μοντέ-
λο Διεργασία-Άτομο-Πλαίσιο-Χρόνος (Process–
Person–Context–Time) (Bronfenbrenner & Morris, 
1998, 2006, Hayes, O’Toole & Halpenny, 2017). 

Το βιο-οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner ανα-
γνωρίζει τη σημασία του συνολικού πλαισίου μέσα 
στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις και οι διεργασί-
ες στις οποίες το παιδί συμμετέχει μέσα στον χρόνο. 
Τόσο μέσα από το μοντέλο του Bronfenbrenner όσο 
και μέσα από την οπτική της θεωρίας δυναμικών 
συστημάτων, το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται 
ως ένας στατικός παράγοντας που επηρεάζει όλα τα 
παιδιά με τον ίδιο τρόπο, αλλά ως ένα ενιαίο δυνα-
μικό σύστηματο οποίο συνεχώς αλλάζει (Πετρογιάν-
νης, 2001, Berk, 2013).

Η οικολογική θεώρηση της ανάπτυξης έχει λοιπόν 
επιπτώσεις στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται η προσχολική αγωγή των παιδιών. Αναδεικνύει 
τον σημαντικό ρόλο της δομής προσχολικής αγωγής 
ως μικροσύστημα στο οποίο ζει το παιδί, της αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ του σπιτιού και του πλαισίου 
προσχολικής αγωγής ως σημαντικό μεσοσύστημα, 
αλλά και της συνδιαλλαγής της δομής προσχολικής 
αγωγής με την κοινότητα και το φυσικό περιβάλλον 
γύρω της (Hayes, O’Toole and Halpenny, 2017).

Στην πιο σύγχρονη εκδοχή του βιο-οικολογικού μο-
ντέλου όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις διερ-
γασίες από ότι στα πλαίσια, τονίζεται η σημασία της 
ύπαρξης δυνατών δεσμών των παιδιών με τους 
ενήλικες οι οποίοι τα φροντίζουν, όπως οι γονείς και 
οι παιδαγωγοί, αλλά και των ενηλίκων μεταξύ τους, 
για τη μελλοντική τους ακαδημαϊκή, συναισθηματική 
και κοινωνική πορεία (Hayes, O’Toole & Halpenny, 
2017, Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006). Η θε-
ώρηση αυτή είναι συμβατή με την ανάδειξη των 
«Σχέσεων» ως μία από τις «Βάσεις» του πλαισίου 
Κυψέλη. 

Πολλοί θεωρητικοί έχουν αναφερθεί στους τρόπους 
που το φυσικό περιβάλλον γίνεται αντιληπτό από τα 
παιδιά και επηρεάζει τη συμπεριφορά, την ανάπτυ-
ξη και τη μάθησή τους. Ο Gibson (1979) ανέπτυξε τη 
Θεωρία των δυνατοτήτων (Theory of affordances)
μέσα από την οποία εισήγαγε τον όρο «δυνατότη-
τες», υποστηρίζοντας πως αφορούν αυτά που το 
περιβάλλον προσφέρει στον ζωντανό οργανισμό, 
με θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Ο Gibson (1979) 
τόνισε το στοιχείο της αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

ατόμου και του περιβάλλοντος όσον αφορά τις προ-
σφερόμενες δυνατότητες, αναδεικνύοντας τόσο τη 
φυσική όσο και την ψυχική τους διάσταση, λέγοντας: 
«Μία δυνατότητα υποδεικνύει και τις δύο κατευθύν-
σεις, προς το περιβάλλον και προς τον παρατηρητή» 
(σελ.129). Η οπτική του Gibson αποτέλεσε τη βάση 
για την ανάπτυξη της Οικολογικής Ψυχολογίας (Heft 
& Richardson, 2013). 

Η σημασία της προσφοράς ποικιλίας «δυνατοτήτων» 
στα παιδιά στις δομές προσχολικής αγωγής, μέσα 
από την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και την 
παροχή υλικών, έχει υποστηριχθεί ευρέως στη βι-
βλιογραφία (Children’s Research Network, 2016, 
Kernan, 2010, Laaksoharju, Rappe, & Kaivola, 2013, 
Larrea, Muela, Miranda, Barandiaran, 2019, Sando 
& Sandseter, 2020). Με το δεδομένο αυτό, μέσα από 
το Κυψέλη παρέχονται κατευθύνσεις σε σχέση με 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και τα υλικά για 
παιχνίδι και μάθηση στον εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρο του πλαισίου προσχολικής αγωγής. 

Η επαφή των παιδιών με τη φύση, αλλά και με φυ-
σικά υλικά στο περιβάλλον της δομής προσχολικής 
αγωγής,αποτελεί σημαντικό στοιχείο παιδαγωγικών 
θεωριών του παρελθόντος, όπως εκφράστηκαν για 
παράδειγμα από τον Froebel, τον Rousseau, το ν 
Pestalozzi ή την McMillan, αλλά συνεχίζει να απο-
τυπώνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα. 
Η συστηματική επαφή των παιδιών με τη φύση έχει 
θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τη σωματική αλλά 
και για την ψυχική τους υγεία, καθώς και για την 
ολιστική ανάπτυξή τους (Fjørtoft, 2001, Morrissey, 
Scott, & Rahimi, 2017, Nedovic & Morrissey, 2013, 
Preub et al., 2019). Μέσα από την παρατήρηση της 
φύσης και της αλληλεπίδρασης με τα στοιχεία της, 
τα παιδιά αναπτύσσουν επίσης την κατανόησή τους 
γύρω από τον κόσμο γύρω τους και αναπτύσσουν τη 
μάθησή τους (Johnson, Christie, Wardle, 2005). 

Όσον αφορά τα υλικά, η θεωρία του Nicholson (1972) 
γύρω από τη χρήση ελεύθερων υλικών (looseparts) 
ανέδειξε τη σχέση μεταξύ της δημιουργικότητας 
και ανακαλυπτικής μάθησης των παιδιών και των 
διαθέσιμων σε αυτά υλικών, υποστηρίζοντας πως 
«σε κάθε περιβάλλον, τόσο ο βαθμός της εφευρε-
τικότητας και δημιουργικότητας όσο και η πιθανό-
τητα για ανακάλυψη είναι άμεσα αναλογικά με τον 
αριθμό και το είδος των μεταβλητών σε αυτό» (σελ. 
6). Τα ελεύθερα υλικά ορίστηκαν από τον Nicholson 
(1971) ως ανοικτά υλικά για παιχνίδι που τα παιδιά 
μπορούν να μετακινήσουν και να χειριστούν με ποι-
κιλία τρόπων και μπορεί να περιλαμβάνουν φυσικά 
υλικά, όπως κορμοί, ξύλα, πέτρες, νερό, ή επεξερ-
γασμένα υλικά, όπως χαρτόκουτα, υφάσματα, ρολά 
(Gull, Bogunovich, Goldstein & Rosengarten, 2019). 
Η χρήση των ελεύθερων υλικών έχει συνδεθεί με 
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θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τη φυσική δρα-
στηριότητα των παιδιών, αλλά και τη νοητική, κοι-
νωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη (Gibson, 
Cornell, Gill, 2017).

Η επίδραση του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτι-
σμικού περιβάλλοντος ως παράγοντες που επηρεά-
ζουν την προσφορά παιδαγωγικών «δυνατοτήτων» 
και υλικών, αλλά και «αδειοδοτούν» τα παιδιά ώστε 
να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές στο παι-
χνίδι τους, έχει επίσης αναγνωριστεί και συσχετιστεί 
με παραμέτρους όπως οι αντιλήψεις των γονέων και 
των παιδαγωγών καθώς και η κοινωνική θεώρηση 
των παιδιών και του ρόλου της προσχολικής αγωγής 
(Children’s Research Network, 2016, Heft, 2003, 
Reed, 1996). 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η σημα-
σία του ευρύτερου περιβάλλοντος της χώρας για την 
ανάπτυξη των παιδιών, σε σχέσημε την οργάνωση 
των δομών και τη νομοθεσία. Σύμφωνα με την Berk 
(2013) «οι ορθές πολιτικές αποτελούν ένα από τα πιο 
δυνατά εργαλεία για την αποφυγή αναπτυξιακών 
προβλημάτων και για την ενίσχυση της ποιότητας 
ζωής των παιδιών» (σελ. 37). Η οικολογική θεώρη-
ση της ανάπτυξης και η ανάδειξη της σημασίας του 
περιβάλλοντος των δομών προσχολικής αγωγής, 
όπως εντάσσονται στο ευρύτερο περιβάλλον της 
χώρας εντείνει λοιπόν το αίσθημα κοινωνικής ευ-
θύνης σε σχέση με την ισότιμη παροχή ευκαιριών 
σε όλα τα παιδιά. 

4.1.4 Ολιστική ανάπτυξη 

Η παιδική ανάπτυξη αφορά τη διαδικασία των αλλα-
γών που βιώνει ένα παιδί από τη σύλληψή του ως τη 
στιγμή που ενηλικιώνεται. Η ανάπτυξη των παιδιών 
αποτελεί πεδίο σπουδής πολλών διαφορετικών ει-
δικοτήτων και ανάλογα με την κάθε οπτική αναλύ-
εται σε λιγότερους ή περισσότερους τομείς. Η Berk 
(2013) συζητώντας την ανάγκη των μελετητών της 
παιδικής ανάπτυξης να διαχειριστούν το τεράστιο 
εύρος της, αναφέρει πως συχνά χωρίζεται σε τρεις 
ευρείς τομείς: σωματική, που περιλαμβάνει και την 
κινητική, γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική, 
τονίζοντας όμως πως οι τομείς αυτοί δεν είναι στ’ 
αλήθεια διακριτοί, παρά συνδυάζονται με έναν ολι-
στικό τρόπο μέσα στο ζωντανό, αναπτυσσόμενο παι-
δί, αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους. Υποστηρίζοντας 
την οπτική του «ολόκληρου παιδιού» (whole child) 
το Global Centre for the Development of the Whole 
Child (2020) αναγνώρισε έξι αλληλένδετους τομείς 
ανάπτυξης: σωματική, συναισθηματική, κοινωνική, 

πνευματική (spiritual), δημιουργική και νοητική. Στο 
παιδαγωγικό πλαίσιο Te Whāriki της Νέας Ζηλανδίας 
(2017) δίνεται επίσης έμφαση στην πνευματική αλλά 
και κοινωνική-πολιτισμική διάσταση της ανάπτυξης, 
παράλληλα με τη σωματική, γνωστική, συναισθημα-
τική, τονίζοντας επίσης την ανάγκη αυτές οι κατη-
γορίες να αντιμετωπίζονται ολιστικά, μιας και είναι 
αλληλοεξαρτώμενες. 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη στοχεύει στην υπο-
στήριξη της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού, που 
σημαίνει πως αντιλαμβανόμαστε το παιδί στην ολό-
τητά του: σωματικά, κινητικά, νοητικά, συναισθη-
ματικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ηθικά και πνευμα-
τικά, και όχι εστιάζοντας σε μεμονωμένους τομείς 
(Darling-Hammond, 2019). 

Η παιδική ανάπτυξη χωρίζεται επίσης από τους ειδι-
κούς σε περιόδους, όπως έχουν αναγνωριστεί μέσα 
από σημαντικές θεωρίες, αλλά και επειδή σηματο-
δοτούν νέες ικανότητες και κοινωνικές απαιτήσεις. 
Η ηλικιακή ομάδα 0 έως 4 ετών στην οποία ανα-
φέρεται το παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη περιλαμ-
βάνει δύο κοινά αναγνωρισμένες χρονικές περιό-
δους ανάπτυξης, τη βρεφική/νηπιακή από 0 έως 2 
ετών και την περίοδο της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
(Berk, 2013). 

Η βρεφική περίοδος που αφορά τον πρώτο χρόνο 
της ζωής χαρακτηρίζεται από δραματικές αλλαγές 
τόσο στο σώμα όσο και στον εγκέφαλο των παιδιών, 
με την ανάδυση πλειάδας κινητικών, αντιληπτικών 
και νοητικών δεξιοτήτων. Η περίοδος αυτή επίσης 
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των πρώτων συ-
ναισθηματικών δεσμών, καθώς και τις απαρχές της 
επικοινωνίας. Κατά τη νηπιακή περίοδο, τον δεύτε-
ρο χρόνο της ζωής, το παιδί ξεκινά να αναπτύσσει 
την αυτονομία του, αρχικά με την ανάπτυξη των κι-
νητικών του δεξιοτήτων καθώς κινείται όλο και πιο 
ανεξάρτητα στον χώρο. 

Η πρώιμη παιδική ηλικία αφορά την περίοδο από 2 
έως 6 ετών, και σηματοδοτεί επίσης μεγάλες αλλα-
γές για το παιδί. Μέχρι την ηλικία των 4 ετών, στην 
οποία αναφέρεται το πλαίσιο Κυψέλη, ήδη βλέπουμε 
αλλαγές στη σωματική διάπλαση των παιδιών, ανά-
πτυξη των αδρών και λεπτών κινήσεων και μεγα-
λύτερη αυτονομία σε καθημερινές δραστηριότητες. 
Το παιχνίδι των παιδιών εξελίσσεται τόσο σε σχέση 
με τη φαντασία και τον συμβολισμό, όσο και σε σχέ-
ση με την κοινωνική του διάσταση, καθώς τα παιδιά 
διαμορφώνουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. 
Οι νοητικές δεξιότητες και η γλώσσα αναπτύσσονται 
ραγδαία και διακρίνονται οι απαρχές της ηθικής. Εί-
ναι σημαντικό όμως να θυμόμαστε πως κάθε παιδί 
αναπτύσσεται με διαφορετικό ρυθμό (Berk, 2013, 
UNICEF, 2021). 

4. Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κυψέλη
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Το Center on the Developing Child του Πανεπιστη-
μίου Harvard (2016) τονίζει την κρισιμότητα των 
πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού για την ανά-
πτυξη των εγκεφαλικών λειτουργιών, καθώς πε-
ρισσότερες από 1 εκατομμύριο νευρικές συνδέσεις 
δημιουργούνται κάθε ένα δευτερόλεπτο. Συσχετίζο-
ντας τη διαδικασία αυτή άμεσα με την ύπαρξη υπο-
στηρικτικών περιβαλλόντων και ουσιαστικών αν-
θρώπινων σχέσεων, συνεχίζουν λέγοντας πως «οι 
πρώιμες εμπειρίες επηρεάζουν την ανάπτυξη της 
αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου, που παρέχει τα θε-
μέλια για όλη τη μελλοντική μάθηση, συμπεριφορά 
και υγεία» (σελ.15). Η οπτική της ολιστικής ανάπτυ-
ξης λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στην ολόπλευρη 
αντιμετώπιση του ίδιου του παιδιού, αλλά εμπεριέ-
χει την αναγνώριση της επίδρασης του περιβάλλο-
ντος και της κεντρικής σημασίας των ανθρώπινων 
σχέσεων, που επίσης αποτελούν Βάσεις του παιδα-
γωγικού πλαισίου Κυψέλη. 

Σύμφωνα με τη UNICEF (2021) η ανάπτυξη αποτε-
λεί μια πολυδιάστατη διαδικασία και «το τι θεωρείται 
φυσιολογική παιδική ανάπτυξη ποικίλει μεταξύ πο-
λιτισμών και περιβαλλόντων, μιας και οι προσδοκίες 
και οι γονεϊκές στρατηγικές μπορεί να διαφέρουν όχι 
μόνο μεταξύ χωρών, αλλά επίσης ανάμεσα σε πολι-
τισμικές, εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες μέσα στην 
ίδια χώρα». Η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση 
των γονέων είναι λοιπόν πρωταρχικής σημασίας 
για την υποστήριξή της ανάπτυξης των παιδιών και 
συμπεριλαμβάνεται στις κατευθύνσεις του πλαισίου 
Κυψέλη. 

Μια προσέγγιση που υποστηρίζει την ολιστική ανά-
πτυξη καθορίζεται από τις πολιτικές, τις πρακτικές 
και τις σχέσεις που διασφαλίζουν πως κάθε παιδί, 
σε κάθε δομή και σε κάθε κοινότητα είναι υγιές και 
ασφαλές, εμπλέκεται και υποστηρίζεται, με στόχο όχι 
τη βραχυπρόθεσμη κατάκτηση μονοδιάστατων στό-
χων, αλλά τη μακροπρόθεσμη επιτυχία (Association 
for Supervision and Curriculum Development, 
2018). Η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των 
παιδιών με τα πολλαπλασιαστικά της οφέλη αποτε-
λεί έναν από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για τη 
διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας, όχι μόνο 
σε σχέση με το κάθε παιδί, αλλά και με τις οικογένει-
ες, τις κοινότητες και την κοινωνία συνολικά (Global 
Centre for the Development of the Whole Child, 
2020). 
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4.1.5 Το παιχνίδι

Το παιχνίδι αποτελεί μια σύνθετη και πολύμορφη δι-
εργασία, με διαφορετικές εκφάνσεις, κάτι που έχει 
δυσκολέψει ιδιαίτερα τον ορισμό του. Είναι όμως 
σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι παιχνίδι, κα-
θώς αρκετές φορές οι ενήλικες δυσκολεύονται να 
το διαχωρίσουν από άλλες ευχάριστες ή σημαντικές 
δραστηριότητες. Για παράδειγμα, το μάθημα που γί-
νεται με παιγνιώδη τρόπο ή μία κατευθυνόμενη ψυ-
χαγωγική δραστηριότητα δεν είναι παιχνίδι.

Το παιχνίδι έχει ταξινομηθεί με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους:

 Το παιχνίδι ως σειρά χαρακτηριστικών που 
προκύπτουν από τη βιολογική ή ψυχολογική 
προδιάθεση του παιδιού (Play as disposition).

 Το παιχνίδι ως παρατηρήσιμη συμπεριφορά 
(Play as observable behaviour).

 Το παιχνίδι ως πλαίσιο (Play as context).

O Ολλανδός Johan Huizinga στο κλασικό του έργο 
Homo Ludens (1955) έδωσε τον ακόλουθο ορισμό: 
«Το παιχνίδι είναι ελεύθερη δραστηριότητα που γί-
νεται με τρόπο συνειδητό, έξω από την “κανονική” 
ζωή, καθώς είναι κάτι “μη σοβαρό” αλλά ταυτό-
χρονα απορροφά εντελώς το παιδί που παίζει. Δεν 
σχετίζεται με κάποια υλική ανταμοιβή και έχει τους 
δικούς του κανόνες και τα δικά του όρια».

Ο Vygotsky στο έργο του The Role of Play in 
Development (1978) όρισε το παιχνίδι των παιδιών 
ως μια δραστηριότητα επιθυμητή από το παιδί, που 
εμπεριέχει φαντασία και έχει κανόνες, οι οποίοι εί-
ναι στο μυαλό των παικτών που είτε έχουν συμφω-
νηθεί από την αρχή είτε όχι. 

Πολλοί θεωρητικοί έχουν προσπαθήσει να αναγνω-
ρίσουν και να συνοψίσουν τα χαρακτηριστικά του 
παιχνιδιού. Ο Rubin και οι συνεργάτες του (1983) 
αναφέρθηκαν στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Το παιχνίδι είναι εσωτερικά υποκινούμενο 
και το παιδί συμμετέχει ενεργά.  

 Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία που δεν έχει 
κάποιο συγκεκριμένο στόχο.

 Το παιδί έχει έλεγχο του παιχνιδιού. 

 Εμπεριέχει φαντασία και αναστολή της πραγ-
ματικότητας.

 Το παιχνίδι έχει τους δικούς του κανόνες. 

Ορισμός του παιχνιδιού 

Ο Hughes (2003) αναφέρθηκε στα παρακάτω τρία 
κριτήρια για τον ορισμό του παιχνιδιού:

 Ελευθερία επιλογής.

 Προσωπική ευχαρίστηση.

 Εστιασμός στη διαδικασία και όχι στο αποτέ-
λεσμα.

Η Meckley (2002), συνοψίζοντας διάφορες θεωρίες, 
όρισε το παιχνίδι σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:

 Να είναι ελεύθερη επιλογή των παιδιών.

 Να κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα.

 Να προσφέρει ευχαρίστηση και ικανοποίηση.

 Να υπάρχει ενεργή εμπλοκή.

 Να είναι αυτό-κατευθυνόμενο.

 Να έχει νόημα για το παιδί. 

Σε μια πιο σύγχρονη προσπάθεια ορισμού του παι-
χνιδιού, ο Else (2014) αναφέρθηκε στα παρακάτω 
δέκα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού:

1. Είναι διαδικασία, όχι συγκεκριμένη
δράση.

2. Έχει επιλεγεί από το παιδί, με διάθεση
να συμμετέχει.

3. Απαιτεί την ενεργητική εμπλοκή του
παιδιού.

4. Είναι επαρκώς ασφαλές, σωματικά
και ψυχολογικά.

5. Αποτελεί συνολική σωματική και
πνευματική εμπειρία.

6. Χάνεται η αίσθηση του χρόνου.

7. Χρειάζεται περιέργεια.

8. Προσφέρει ευχαρίστηση.

9. Είναι διαφορετικό για κάθε παιδί.

10. Προσφέρει ικανοποίηση ως
αυτοσκοπό.

ΚΥΨΕΛΗ
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O Peter Gray (2013) 
υποστήριξε ότι ο 

ορισμός του παιχνιδιού 
πρέπει να εμπεριέχει 
τα παρακάτω πέντε 
σημαντικά στοιχεία:
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 2

01
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, 2

01
5)

01Το έχουν επιλέξει τα 
παιδιά και είναι αυτό-
κατευθυνόμενο. 

•Το παιδί επιλέγει το να παίξει 
και το τι θα παίξει, δεν το 
υποχρεώνουμε.

•Τα παιδιά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τον χώρο και 
τα υλικά χωρίς κατεύθυνση προς 
συγκεκριμένες συμπεριφορές.

02 Έχει εσωτερικά 
κίνητρα.

• Τα παιδιά παίρνουν ικανοποίηση 
από την ίδια τη διαδικασία του 
παιχνιδιού, δεν παίζουν για 
κάποια ανταμοιβή.

• Το παιχνίδι έχει στόχους, που 
όμως θεωρούνται μέρος του 
παιχνιδιού.

03 Κατευθύνεται από 
εσωτερικούς κανόνες.

• Το παιχνίδι έχει κάποια 
εσωτερική δομή.

• Οι συμφωνημένοι κανόνες 
μπορούν να αλλάζουν 
ανάλογα με τις συνθήκες. 

04 Προϋποθέτει 
φαντασία.

• Το παιχνίδι χρειάζεται ένα βαθμό 
νοητικής και ψυχολογικής 
απομάκρυνσης από την 
πραγματικότητα.

• Ενισχύει την ευελιξία, τη 
δημιουργικότητα και την 
ενσυναίσθηση.

05Το παιδί είναι ενεργητικό 
και σε εγρήγορση, αλλά 
δεν έχει ένταση και 
εκνευρισμό.

• Το παιδί είναι σε εγρήγορση 
και έχει έλεγχο της 
συμπεριφοράς του. 

• Η ένταση που μπορεί να 
υπάρχει δεν προκαλεί άγχος 
στο παιδί.

4. Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κυψέλη
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Το παιχνίδι είναι μια έννοια κεντρική στην 
προσχολική αγωγή. Αποτελεί τη βάση παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων ανά τον κόσμο, για την υποστήριξη 
της ολόπλευρης ανάπτυξης (κινητικής, γνωστικής, 
γλωσσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής) των 
πολύ μικρών παιδιών (Hirsh-Pasek, Golnikoff, Berk 
& Singer, 2009, McInnes, Howard, Miles & Crowley, 
2011, Papatheodorou & Potts, 2016, Samuelsson & 
Carlsson, 2008).

Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί από πολύ παλιά ως 
ένας από τους βασικούς τρόπους που τα παιδιά 
μαθαίνουν (Dewey, 1944, Froebel, 1887, Hirsh-
Paseketal, 2009, Piaget, 1971, Vygotsky, 1978). Λει-
τουργεί ως ένας ολιστικός μηχανισμός μάθησης και 
ανάπτυξης, αφού ως διαδικασία ενσωματώνει γνω-
στικά, αισθητηριακά, συναισθηματικά και κοινωνικά 
ερεθίσματα. Διευκολύνει τη μάθηση, εκθέτοντας τα 
παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και ιδέες, 
και ενισχύει την αυτορρύθμισή τους (Pyle & Daniels, 
2017). Ο Vygotsky υποστήριξε πως μέσα από τη δομή 
του παιχνιδιού και τους κοινά αποδεκτούς κανόνες τα 
παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους 
και να συμμορφώνονται με τους κοινωνικούς κανό-
νες. Ο Mihalyi Csikszentmihalyi (1990) μίλησε για τη 
ροή του νου την ώρα που παίζει το παιδί. Θεωρεί ότι 
οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι όταν βρίσκονται σε 
κατάσταση ροής, σε ένα είδος εσωτερικής έμπνευ-
σης, που προκαλεί έντονη συγκέντρωση και εστία-
ση σε κάποια ασχολία. Σύμφωνα με την ερευνητική 
ομάδα ProjectZero του Πανεπιστημίου του Harvard, 
μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά δοκιμά-
ζουν τις ιδέες τους, πειραματίζονται με τα σύμβολα, 
δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις, παίρνουν ρίσκα 
και ξαναφαντάζονται τον κόσμο (Καλπογιάννη, Φύσ-
σας, Αβδελίδου, 2015, Mardell et al., 2016).

Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί επίσης ως θεμελιώδες 
για την υγεία, την ανάπτυξη και την ευεξία των παι-
διών, από πλειάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικο-
τήτων, με την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία να 
τονίζει την αναγκαιότητα του παιχνιδιού για την υγιή 
ανάπτυξη των παιδιών (Ginsburg, 2007, Yogman et 
al., 2018). Αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα όλων 
των παιδιών από τα Ηνωμένα Έθνη, η επιτροπή των 
οποίων υποστήριξε ότι:
Το παιχνίδι και η αναψυχή είναι βασικά για την υγεία 
και την ευεξία των παιδιών και προάγουν την ανά-
πτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της 
αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό 

τους, και επίσης ενισχύουν τις σωματικές, κοινωνι-
κές, γνωστικές και συναισθηματικές τους δυνάμεις 
και δεξιότητες. Συνεισφέρουν σε όλες τις παραμέ-
τρους της μάθησης» (UN Committee, 2013, σελ. 4).

Η βασισμένη στο παιχνίδι μάθηση (play-based 
learning) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που 
περιλαμβάνει παιχνίδι κατευθυνόμενο από το παιδί, 
σε συνδυασμό με κάποια καθοδήγηση από τον ενή-
λικα που ενισχύει την οικοδόμηση γνωστικών στό-
χων (Pyle & Daniels, 2017, Weisberg, Hirsh-Pasek 
& Golinkoff, 2013).

Μια παιδαγωγική προσέγγιση 
βασισμένη στο παιχνίδι:

 Συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικής δι-
άθεσης απέναντι στη μάθηση.

 Επιτρέπει στα παιδιά να αλληλεπιδρούν 
και να συνεργάζονται.

 Αναπτύσσει τις γλωσσικές ικανότητες.

 Ενσταλάζει στα παιδιά μια αίσθηση αυ-
τοεκτίμησης και βοηθάει να αναπτύ-
ξουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη 
στις ικανότητές τους.

 Αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες 
που επιτρέπουν στα παιδιά να δοκιμά-
ζουν απαιτητικές δραστηριότητες και 
να παίρνουν ευχαρίστηση απ’ αυτές.

 Παρέχει ευκαιρίες για βιωματική μά-
θηση, δημιουργικότητα και επίλυση 
προβλημάτων.

 Βοηθάει την ανάπτυξη της αυτονομίας 
και της αυτοπεποίθησης των παιδιών 
(Papatheodorou and Potts, 2016).

Ο ρόλος των παιδαγωγών σε μια τέτοια προσέγγιση 
κινείται σε ένα συνεχές μεταξύ της έμμεσης εμπλο-
κής, μέσω π.χ. της διαμόρφωσης του περιβάλλo-
ντος, και της άμεσης συμμετοχής τους στο παιχνίδι 
των παιδιών.

Το παιχνίδι στην προσχολική αγωγή

ΚΥΨΕΛΗ
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Η σημασία του παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο και 
της επαφής των παιδιών με τη φύση έχει συζητηθεί, 
μελετηθεί και υποστηριχθεί τόσο από παλαιότερους 
εκπαιδευτικούς, φιλόσοφους και ψυχολόγους, όπως 
o Froebel, ο Steiner και η McMillan, όσο και από 
σύγχρονους μελετητές (Bilton, 2010, 2014, Garrick, 
2009, Waller et al., 2017).

Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο προσφέρει ευ-
καιρίες στα παιδιά για κίνηση και χρήση όλων των 
αισθήσεων και συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για 
τη σωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών, την 
εξέλιξη των κινητικών δεξιοτήτων τους και την προ-
αγωγή της φυσικής δραστηριότητας.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την 
Ελλάδα, που μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από 
το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας (OECD, 
2014). Η επαρκής φυσική δραστηριότητα, με τη μορ-
φή κινητικού παιχνιδιού, αποτελεί μία στρατηγική 
για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, 
με πρόσφατες κατευθύνσεις να προτείνουν φυσι-
κή δραστηριότητα 15 λεπτών για κάθε ώρα που τα 
παιδιά βρίσκονται στον παιδικό σταθμό (Birch et 
al., 2011). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2017) 
αναγνώρισε την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας 
ως έναν από τους τέσσερις παράγοντες ρίσκου για 
τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο διαβήτης, 
και αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο των πλαισίων 
φροντίδας και εκπαίδευσης ως χώρων προαγωγής 
της υγείας, όπως αποτυπώνεται στην πρωτοβουλία 
«Health Promoting Schools» (WHO, 2017).

Παρά την αναγνωρισμένη σημασία του κινητικού 
παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας, οι πρα-
κτικές πολλών προσχολικών πλαισίων φαίνεται να 
ενισχύουν μια στατική και παθητική καθημερινότητα 
των παιδιών μέσα στον εσωτερικό χώρο του παιδι-
κού σταθμού, με κάποια πλαίσια προσχολικής αγω-
γής να μπορούν να χαρακτηριστούν ως «περιβάλ-
λοντα που ευνοούν την παχυσαρκία» (Ward et al., 
2008, p. 380).

Η προαγωγή της σωματικής υγείας των παιδιών 
και η πρόληψη της παχυσαρκίας αποτελούν, όμως, 
μόνο κάποια από τα πολλά οφέλη που αποκομίζου ν 
τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι στο εξωτερικό περι-
βάλλον (Burdette and Whitaker, 2005). Πέραν του 
κινητικού παιχνιδιού, άλλα είδη, όπως το συμβολι-
κό, το κατασκευαστικό και το δημιουργικό παιχνίδι, 

επίσης ευνοούνται από το πλούσιο σε ερεθίσματα 
εξωτερικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη συναισθημα-
τική, κοινωνική, γνωστική ανάπτυξή των παιδιών, 
καθώς και τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους (Larrea, Muela, Miranda, Barandiaran, 2017, 
Thomas & Harding, 2011, Wyver, 2017).

Η θετική επίδραση του παιχνιδιού στον εξωτερικό 
χώρο και τη φύση στην ψυχική υγεία και την ευε-
ξία των παιδιών υποστηρίζεται από πολλές μελέτες 
(Frost, Worthan & Reifel, 2012, Gill, 2014, Tovey, 
2007, Waller et al., 2017). Το παιχνίδι στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης και ενισχύει την κοινωνικοποίηση 
των παιδιών (Waite, Rogers & Evans, 2013). Επίσης 
επιδρά θετικά στην προσοχή και τη συγκέντρωση 
των παιδιών, ενώ τα παιδιά που έχουν την ευκαι-
ρία να παίζουν τακτικά στη φύση φαίνεται να έχουν 
ενισχυμένη αυτοπεποίθηση, ψυχική ανθεκτικότητα, 
και ευελιξία (Brussoni et al., 2012, Gleave and Cole-
Hamilton, 2012, Moss, 2012).

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε πολλές χώρες έχουν 
πολλαπλασιαστεί οι φωνές, οι πρωτοβουλίες και οι 
πολιτικές υπέρ της συχνότερης επαφής των παιδιών 
με τη φύση. Κράτη όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, 
η Δανία, ο Καναδάς, η Κορέα και η Τσεχία κάνουν 
γοργά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, θεσμοθε-
τώντας τα «Σχολεία του Δάσους», διαμορφώνοντας 
φυσικά προαύλια στα σχολεία και φυσικές παιδι-
κές χαρές στις γειτονιές, προσφέροντας δωρεάν 
εκπαιδευτικές δράσεις σε υπαίθρια περιβάλλοντα, 
δημιουργώντας μετεκπαιδεύσεις/ειδικότητες στην 
«Παιδαγωγική της Φύσης», ακόμα και συστήνοντας 
στους παιδιάτρους να συνταγογραφούν τον χρόνο 
στη φύση.

Παρά την αναγνώριση της αξίας του παιχνιδιού στον 
εξωτερικό χώρο από παιδαγωγούς και επαγγελμα-
τίες υγείας, στην Ελλάδα φαίνεται να μην έχει δοθεί 
η κατάλληλη έμφαση έως τώρα. Αυτό αποτυπώ-
νεται αρχικά από την έλλειψη εξωτερικών χώρων 
παιχνιδιού σε αρκετούς παιδικούς σταθμούς ή από 
τον μη λειτουργικό τρόπο που οι χώροι αυτοί είναι 
διαμορφωμένοι. Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (2013) στους παιδικούς σταθμούς του 
Δήμου Αθηναίων βρήκε πως το 9% από αυτούς δεν 
είχαν εξωτερικό χώρο παιχνιδιού και πως ένα επι-
πλέον 22,8% είχε μη επαρκή χώρο, λιγότερο των 100 
τ.μ. Από μελέτη σε δημόσιους και δημοτικούς παι-

Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο

4. Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κυψέλη



40

δικούς σταθμούς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, 
το 7,5% των παιδαγωγών δήλωσε πως ο παιδικός 
σταθμός που εργάζονται δεν έχει εξωτερικό χώρο 
παιχνιδιού, με ένα επιπλέον 12,7% να χαρακτηρί-
ζουν τον εξωτερικό χώρο του σταθμού ως καθόλου 
κατάλληλο (Kalpogianni, 2019). Οι παιδαγωγοί στην 
ίδια έρευνα αναγνώρισαν την ύπαρξη κατάλληλα 
διαμορφωμένου χώρου παιχνιδιού και την παροχή 
επαρκών και ποιοτικών υλικών, ως βασικούς πα-
ράγοντες ενίσχυσης του παιχνιδιού έξω. Το υπάρ-
χον πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών σταθμών 
αναφέρεται μόνο στο μέγεθος του εξωτερικού χώ-
ρου, μη διαχωρίζοντας τους υπαίθριους από τους 
ημι-υπαίθριους χώρους και χωρίς να δίνει καθόλου 
κατευθύνσεις στον τρόπο που αυτός ο χώρος πρέ-
πει να διαμορφωθεί προκειμένου να υποστηρίζει το 
παιχνίδι των παιδιών, ούτε στο τι είδους υλικά είναι 
καλό να υπάρχουν.

Μία άλλη παράμετρος που είναι επίσης σημαντικό να 
αναφερθεί, είναι ο χρόνος που τα παιδιά περνούν σε 

εξωτερικούς χώρους, ενώ βρίσκονται στον παιδικό 
σταθμό. Ο ισχύων κανονισμός λειτουργίας δεν δίνει 
οδηγίες για τον χρόνο που τα παιδιά πρέπει να περ-
νούν στο εξωτερικό περιβάλλον, ούτε παρέχει κατευ-
θύνσεις για τη φύση των δραστηριοτήτων στις οποίες 
θα μπορούσαν να εμπλακούν. Στην παραπάνω έρευ-
να σε 662 παιδαγωγούς από όλη την Ελλάδα το 6,9% 
των παιδαγωγών δήλωσε πως δεν βγαίνουν καθό-
λου έξω, ποσοστό συμβατό με τους παιδικούς σταθ-
μούς χωρίς εξωτερικό χώρο, με ένα επιπλέον 32,5% 
των παιδαγωγών να αναφέρει χρόνο έξω που δεν 
ξεπερνά τα 30 λεπτά την ημέρα, παρότι η πλειονότητά 
τους (86,8%) θεωρεί πως ο χρόνος αυτός θα έπρεπε 
να αυξηθεί (Kalpogianni, 2019). Αυτός ο πολύ περιο-
ρισμένος χρόνος φαίνεται να μειώνεται ακόμη περισ-
σότερο τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον ζητήματα 
που αναγνωρίστηκαν από αυτή τη μελέτη αφορούν 
τις αντιλήψεις των παιδαγωγών, καθώς και θέματα 
που σχετίζονται με την υπάρχουσα πολιτική γύρω 
από το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, που συνηγο-
ρούν στην ανάγκη για δημιουργία ενός νέου παιδα-
γωγικού πλαισίου που έμπρακτα να το υποστηρίζει.

Πότε μια δραστηριότητα είναι παιχνίδι;

Το αν ένα παιδί ή μια ομάδα παιδιών εμπλέκεται σε παιχνίδι ή όχι, είναι κάτι που 
μόνο τα ίδια τα παιδιά ξέρουν. Παρ’ όλα αυτά οι παιδαγωγοί είναι σημαντικό να 
έχουν κάποια κριτήρια μέσα από τα οποία να αντιλαμβάνονται αν η δραστηριότητα 
των παιδιών είναι παιχνίδι ή όχι:

1. Ποιος έχει τον έλεγχο;
Το να έχουν τα παιδιά έλεγχο της κατάστασης και να τους δίνεται ελευ-
θερία και ποικιλία επιλογών υποστηρίζει την ανάπτυξη του παιχνίδι. Αν 
ένας ενήλικας έχει τον έλεγχο, συνήθως οι επιλογές των παιδιών είναι 
περιορισμένες.

2. Για ποιο λόγο παίζουν τα παιδιά; 
Όταν τα παιδιά παίζουν επειδή θέλουν να παίξουν, χωρίς να περιμένουν 
μια εξωτερική ανταμοιβή, αυτό είναι παιχνίδι.

3. Ποιοι είναι οι περιορισμοί του πλαισίου στη συμπεριφορά των 
παιδιών; 
Όταν τα παιδιά έχουν την άδεια να χρησιμοποιήσουν τον χώρο και τα υλικά 
και εμπλέκονται ελεύθερα σε δημιουργική έκφραση, αντί να κατευθύνονται 
προς συγκεκριμένες αναμενόμενες συμπεριφορές (Καλπογιάννη, Φύσσας 
και Αβδελιδου, 2015, προσαρμοσμένο από Isenberg & Jalongo, 1997).

ΚΥΨΕΛΗ
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4.1.6 Δημιουργικότητα

Στο παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη το παιδί είναι 
στο κέντρο κάθε διαδικασίας. Οι πράξεις και το 
παιχνίδι του έχουν από μόνα τους αξία και εμπε-
ριέχουν τη θεώρηση κάθε παιδιού για τον κόσμο 
που το περιβάλλει. Βλέποντας το παιδί ως συν-
διαμορφωτή της κάθε μαθησιακής εμπειρίας, 
ξεκινά μια δημιουργική παιδαγωγική διαδικασία 
που απαιτεί από παιδαγωγούς να αμφισβητή-
σουν την «αυθεντία» τους και να υιοθετήσουν 
πρωτότυπες πρακτικές (Leggett, 2017) ακολου-
θώντας την πηγαία διερευνητική τάση των παι-
διών, όσο μικρά κι αν είναι. 

Η δημιουργικότητα, όπως απασχολεί την προσχολική 
αγωγή, διερευνάται ως διεργασία σκέψης που είναι 
μέρος της φύσης των παιδιών και αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ανάπτυξής τους (Craft, 2002). 

Ο Trevarthen (2016) αναλύει την ανάγκη του βρέφους 
για την απόδοση νοήματος των όσων συμβαίνουν 
γύρω του περιγράφοντας τη διερευνητική του φύση, 
αλλά και τη δυνατότητα των βρεφών να ανταποκρι-
θούν σε επιδέξιες μορφές έκφρασης ως στοιχείο δη-
μιουργικότητας. Αντίστοιχα στην εργασία των Steiner 
& Moran (2012) παρουσιάζεται μια θεώρηση της δη-
μιουργικότητας που προκύπτει από τις θεωρίες του 
Vygotsky. Προσεγγίζοντας έναν ορισμό της δημιουρ-
γικότητας καταλήγουν ότι:

«Δημιουργικότητα υπάρχει όχι μόνο εκεί που 
εμφανίζονται μεγάλα ιστορικά έργα αλλά και 
παντού όπου η φαντασία συνδυάζει, αλλάζει 

και δημιουργεί κάτι καινούριο» (σελ.5).

Πιο εστιασμένα, ο τρόπος να κάνουμε τη δημιουρ-
γική θεώρηση των παιδιών ορατή, είναι κάνοντας 
ερωτήσεις (Rinaldi, 2006). Όλη η διεργασία που προ-
ωθεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας μπορεί 
να συμβεί με αφορμή μια ερώτηση. Τα παιδιά στις 
ηλικίες που απευθύνεται το Κυψέλη, δημιουργούν 
θεωρίες και ψάχνουν απαντήσεις σε πάρα πολλά 
ερωτήματα. 

Ακολουθώντας τις συνδέσεις που κάνει ένα παιδί 
όταν είναι στη διαδικασία εφεύρεσης μιας απάντησης 
δημιουργούνται συνεχώς καινούρια ερωτήματα. Για 
να μπορεί ένας/μια παιδαγωγός να ακολουθήσει ένα 
παιδί –και όταν είναι βρέφος– σε αυτή τη διαδικασία 
είναι απαραίτητο αρχικά να αναγνωρίσει την αξία της 
για την ανάπτυξή του και στη συνέχεια να αναπτύξει 
τεχνικές παρατήρησης και καταγραφής. 

Καταγράφοντας αυτά που λέει ή κάνει ένα παιδί 
οι παιδαγωγοί συνδέονται με τη μοναδικότητα της 
σκέψης του. Έχοντας καταγράψει τα βήματα που 
ακολούθησε ένα παιδί για να παράξει κάτι ή για να 
φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα, αναγνωρίζουμε τη 
διαδρομή που προτιμά να ακολουθήσει συμμετέχο-
ντας στη μάθησή του και συνθέτοντας τις μικρές κα-
θημερινές ιστορίες μάθησής στις οποίες εμπλέκεται. 

Ενώνοντας τις ατομικές αυτές ιστορίες είναι εφικτό 
να υφανθεί και μια κοινή ιστορία της ομάδας που 
κάθε παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με τον δικό 
του τρόπο προς την κοινότητά του, αξιοποιώντας 
όσα εκφραστικά μέσα διαθέτει. Μια ατομική απορία 
μπορεί να γίνει αντικείμενο συλλογικής έρευνας και 
να σκορπίσει τη δημιουργικότητα σε κάθε στιγμή 
της καθημερινότητας μέσα σε μια δομή προσχολι-
κής αγωγής. Το πώς να συμμετέχουν τα παιδιά στην 
κατασκευή της γνώσης μέσα από δικές τους μικρές 
έρευνες (project) είναι κάτι που μπορεί να διερευ-
νηθεί από κάθε παιδαγωγική ομάδα σε κάθε δομή 
προσχολικής αγωγής ανάλογα με τις ιδιαίτερες συν-
θήκες που τη χαρακτηρίζουν. Μια διερευνημένη και 
εφαρμοσμένη στο Reggio Emilia της Ιταλίας πρότα-
ση, που έχει μοιραστεί ανά τον κόσμο, είναι ένα καλό 
σημείο εκκίνησης για τη διαμόρφωση της μοναδι-
κής ιστορίας κάθε δομής. Οι έρευνες των παιδιών 
αποκτούν υπόσταση μέσα από την καταγραφή των 
παιδαγωγών. 

Η συμμετοχή των παιδαγωγών στη μάθηση των 
παιδιών είναι σημαντικό να συμβαίνει σε μία δομή 
που συνδιαλέγεται διαρκώς με τον εαυτό της, εντάσ-
σοντας την καινοτομία, όσο και την επικοινωνία της 
με την κοινότητα, στα δομικά της χαρακτηριστικά 
(Edwards, Candini, Forman, 2001, Giudici, Vecchi, 
2004). Καθώς η παραπάνω προσέγγιση δεν είναι 
εφικτό να πραγματοποιηθεί αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν 
η κοινωνική της διάσταση και οι άνθρωποι που την 
υλοποιούν, προτείνεται ως εργαλείο για να διερευ-
νηθεί και να προσαρμοστεί από την εκάστοτε δομή 
και όχι ως μέθοδος – σύστημα που μπορεί να εφαρ-
μοστεί με τον ίδιο τρόπο οπουδήποτε.

Για να προάγουν τη δημιουργικότητα, οι παιδαγω-
γοί προσχολικής αγωγής χρειάζεται να σέβονται 
τη μοναδικότητα κάθε παιδιού, να ενθαρρύνουν τα 
παιδιά να εκφράζουν τις διαφορετικές οπτικές τους 
πάνω σε κοινές θεματικές, να δημιουργούν ευ-
καιρίες ώστε τα παιδιά να φαντάζονται αλλά και να 
εξηγούν τις ιδέες τους και να παρέχουν πλούσια σε 
υλικά περιβάλλοντα μάθησης ώστε να προκαλούν τη 
φαντασία των παιδιών και να τα υποστηρίζουν στην 
έκφρασή της (Zeynep, 2019).

Όπως είναι ορατό, η δημιουργικότητα περιέχει το 
στοιχείο της έρευνας, της δοκιμής, του επιτεύγματος 
ή της αποτυχίας, της καινοτομίας, της αποκλίνου-



42 ΚΥΨΕΛΗ

σας σκέψης, της εγγενούς πρωτότυπης δημιουργίας 
ενός έργου που έχει εφευρεθεί από εκείνον/εκείνη 
ή την ομάδα που το δημιούργησε (Kozbelt, 2020). 
Μπορεί να διερευνηθεί ως σφαιρικό χαρακτηριστι-
κό ή να θεωρηθεί δεξιότητα που μπορεί να καλλιερ-
γηθεί μέσα από συγκεκριμένα πεδία. Αυτός ο δια-
χωρισμός είναι κάτι που απασχολεί τη βιβλιογραφία 
ως συζήτηση αλλά στην πράξη επιβεβαιώνει ότι η 
δημιουργικότητα και η αισθητική καλλιέργεια είναι 
ένα σημαντικός τομέας ανάπτυξης για τον άνθρωπο 
(Baer, 2011, 2020, Cropley & Cropley, 2011). Έτσι, σε 
κάθε δομή προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητο να 
υπάρχει μια έκφανση δημιουργικότητας, που μπορεί 
να συμβαίνει όταν παιδιά και ενήλικες έρχονται σε 
επαφή με τη φύση και κάθε μορφή τέχνης. 

Η διαμόρφωση των χώρων, τα υλικά που αξιοποι-
ούνται, οι επιφάνειες, η επικοινωνία χωρίς λόγια, η 
μουσική, ο χορός, η παρατήρηση στο φυσικό περι-
βάλλον, ο αυθορμητισμός και το παιχνίδι είναι παρά-
γοντες που ενισχύουν τη δημιουργική ατμόσφαιρα 
και εμπλέκουν τα παιδιά σε συγκεκριμένες δράσεις 
χωρίς προαπαιτούμενο αποτέλεσμα.

Κάθε αναζήτηση των παιδιών μπορεί να με-
ταμορφωθεί σε έρευνα και να στοιχειοθετηθεί 
μέσα από τις δικές τους καταγραφές, σχέδια, 
ζωγραφιές, φωτογραφίες, κατασκευές, μελω-
δίες και χορογραφίες. Σε μια ανοιχτή παιδαγω-
γική διαδικασία η δημιουργικότητα μπορεί να 
αναπτυχθεί εξελίσσοντας ταυτόχρονα όλες τις 
πτυχές ανάπτυξης ενός παιδιού που εμπλέκε-
ται ουσιαστικά με ό,τι καταπιάνεται και χαίρεται 
να μαθαίνει. 

Στις δομές προσχολικής αγωγής μπορεί να εφαρμο-
στεί η θεώρηση της δημιουργικότητας ως συλλογι-
κή σύνθεση που διευρύνει «...όχι μόνο ό,τι μελωδι-
κό έχουμε φτιάξει όλοι μαζί αλλά και ό,τι μπορούμε 
και ίσως κάνουμε. [Η δημιουργικότητα] επιτρέπει 
στους ανθρώπους να βγουν από την παρούσα στιγ-
μή, να αναστοχαστούν πάνω στο παρελθόν τους και 
να προγραμματίσουν μελλοντικές συμπεριφορές. 
Μας συνδέει με το δυνητικό, με το τι θα μπορού-
σαμε να καταφέρουμε…και έτσι κάθε άτομο γίνεται 
δημιουργός του μέλλοντός του [της ιστορίας του]. Η 
δημιουργικότητα είναι ο στόχος και το μέσο για την 
προσωπική και πολιτισμική ανάπτυξη» (Steiner & 
Moran, 2012, p.5). 

Η εστίαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας κά-
νει τα παιδιά -και τους ενήλικες- να είναι ευέλικτα, 
να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις για το πώς να 
συνεχίσουν μια διεργασία και πώς να συμπεριλά-
βουν το περιβάλλον τους στην απόδοση νοήματος.

Ο λόγος για να προκαλείται η ανάπτυξη της δη-
μιουργικότητας μέσα από τις δομές προσχολικής 
αγωγής είναι για να γίνει μια «κανονική» διαδι-
κασία από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών. Να 
θεωρείται λογικό και υγιές το πρωτότυπο και το 
αποκλίνον και τα παιδιά να σμιλεύονται ως ενερ-
γοί πρωταγωνιστές της ιστορίας τους.

Έτσι, όσο νωρίτερα στη ζωή ενός ανθρώπου εστι-
άζουμε στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, 
τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχει στη μετέπειτα πορεία 
του (Craft, Jeffrey, Leiblink, 2001, Gardner, 2011, 
Thomson & Jaque, 2017).

Στο Κυψέλη η δημιουργικότητα βρίσκεται σε 
όλες τις εκφάνσεις της παιδαγωγικής πράξης και 

αναζητείται σε όλες τις εκφράσεις της συμμετοχής 
των παιδιών στην καθημερινότητα. 

4.2 Παιδιά- Γονείς- Παιδαγωγοί- 
Κοινότητα 

Η ισορροπία σε κάθε προτεινόμενο παιδαγωγικό 
πλαίσιο επιτυγχάνεται όταν αυτό είναι εφαρμόσιμο 
στην πράξη και δυναμικό, έχοντας χώρο για να μετα-
σχηματίζεται από αυτούς και αυτές που το αξιοποιούν. 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο σε σχέση με τους συμμετέ-
χοντες σε αυτό, οφείλει να είναι:

Αναπτυξιακά κατάλληλο για 
τα παιδιά στα οποία απευθύ-
νεται ώστε να μπορούν να 
συμμετέχουν αυτόνομα.

Εφικτό για τους παιδαγωγούς 
που το υλοποιούν ώστε να το 
αξιοποιούν ζωντανεύοντάς το 
μαζί με τα παιδιά.

Ευέλικτο για τους γονείς και 
τις οικογένειες που το αξιο-
ποιούν, ώστε να τις συμπε-
ριλαμβάνει με τον τρόπο που 
τις διευκολύνει, ώστε να μπο-
ρούν να το οικειοποιηθούν, να 
νιώσουν εμπιστοσύνη και να 
το αξιοποιήσουν για την ανά-
πτυξη των παιδιών στο σπίτι.



434. Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Κυψέλη

Στο «Κυψέλη» όσο σημαντικές είναι οι Βάσεις, τόσο 
νευραλγικοί είναι οι συσχετισμοί μεταξύ των ομά-
δων που το αξιοποιούν αλλά και οι συνδέσεις μετα-
ξύ των δράσεών τους.

Τα παιδιά, οι γονείς και οι παιδαγωγοί αλληλεπιδρούν 
καθημερινά τόσο στις δομές προσχολικής αγωγής 
όσο και στο σπίτι δημιουργώντας, μαζί με την ομάδα 
των παιδιών, την πρώτη κοινότητα κάθε παιδιού, αυ-
τήν που εδώ αναφέρεται ως εσωτερική κοινότητα. 
Όταν αυτή η αλληλεπίδραση επικοινωνείται και προς 
τα έξω τα παιδιά συναντούν την ευρύτερη κοινότητα. 

Έτσι το παιδί είναι στο κέντρο της διαδικασίας ως πο-
μπός τόσο για τους γονείς όσο και για τους/τις παιδα-
γωγούς που το φροντίζουν. Όλα τα παιδιά σε μια δομή 
προσχολικής αγωγής υπάρχουν και συμμετέχουν 
ταυτόχρονα σε κάποια μορφή οικογένειας. Ανεξάρτη-
τα από το οικονομικό και το κοινωνικό προφίλ κάθε 
οικογένειας, όλα τα παιδιά λειτουργούν ως καθρέφτες 
των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Το Κυψέλη είναι 
αφιερωμένο στο παιδί και στοχεύει στην ανάδειξη της 
οπτικής του ως ένα ικανό και ενεργό άτομο που συμ-
μετέχει και δημιουργεί. 
Οι παιδαγωγοί είναι ο σύνδεσμος της ζωής των παι-
διών στη δομή προσχολικής αγωγής και της ζωής 
στο σπίτι. 

Ένας από τους ρόλους που έχουν σε σχέση με τους 
γονείς είναι να υποστηρίζουν τις οικογένειες δίνοντας 
πρακτικές λύσεις, προτείνοντας υλικά που ενισχύουν 
το σπίτι ως μαθησιακό περιβάλλον, συζητώντας και 
με το να μοιράζονται «με μια ματιά» τα όσα συμβαί-
νουν στο πλαίσιο προσχολικής αγωγής. Όσο περισ-
σότερο καλλιεργείται ένα κλίμα επικοινωνίας, συνεν-
νόησης, συνεργασίας, οικειότητας και εμπιστοσύνης, 
τόσο πιο χρήσιμη είναι η συνεισφορά του ή της στη 
ζωή του κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια της ημέρας 
μαζί του αλλά και στη συνέχεια μέσα από την ένωση 
του βιώματος «δομή προσχολικής αγωγής και σπίτι». 
Ένα απαραίτητο συστατικό του πλαισίου «Κυψέλη» 
είναι η ενδυνάμωση και η υποστήριξη των παιδαγω-
γών που βρίσκονται καθημερινά στο κέντρο της παι-
δαγωγικής διαδικασίας και της λειτουργικής υλοποί-
ησης κάθε προγράμματος. 

Οι Wood και Attfield (2005:159) θεωρούν, πως ο ρό-
λος του επαγγελματία της προσχολικής αγωγής είναι 
σημαντικός προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυ-
ξη και μάθηση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, υπό 
το πλαίσιο εκείνο όπου «το παιχνίδι μπορεί να γίνει 
η βασική μορφή δραστηριότητας». Σύμφωνα με την 
Wood (2014) το κοινωνικο-πολιτιστικό μοντέλο δι-
δασκαλίας της μάθησης, υποστηρίζει την ανάπτυξη 
ως την «παιδαγωγική του παιχνιδιού». Την ορίζει ως 
τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες παιδαγωγοί 
φροντίζουν, να αναπτυχθεί διάθεση για παιχνίδι και 
να υπάρχουν δραστηριότητες που βασίζονται σε αυτό, 
να υπάρχει οργάνωση του παιχνιδιού και του μαθη-
σιακού περιβάλλοντος και παιδαγωγικές τεχνικές και 
στρατηγικές που υποστηρίζουν ή ενισχύουν τη μάθη-
ση μέσα από το παιχνίδι (Σακελλαρίου, 2019).

Είναι φανερό πως ο ρόλος του παιδαγωγού είναι πολυ-
διάστατος και θα πρέπει να γνωρίζει καλά την αναπτυ-
ξιακή πορεία των παιδιών και τις αρχές που διέπουν 
την Παιδαγωγική και την Ψυχολογία προκειμένου να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Ακόμα είναι 
σημαντικό να διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση 
με τη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών όπως 
π.χ. η ενεργητική ακρόαση, ή η αντανάκλαση συναι-
σθήματος, που ενισχύουν τον τρόπο προσέγγισης των 
παιδιών, την κατανόηση των συναισθημάτων τους κα-
θώς και τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης των 
δυσκολιών που προκύπτουν. Οι δεξιότητες αυτές διευ-
κολύνουν την επικοινωνία παιδαγωγών-παιδιών και 
δίνουν στους εκπαιδευτικούς εφόδια για να τα στηρί-
ξουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011, Χατζηχρήστου, 2011).

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει ο/η παιδαγωγός 
είναι οι εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού 
έτσι ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο, τις 
συνθήκες και τις προϋποθέσεις για το καθένα χω-
ριστά έτσι ώστε να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη του (Σούνογλου, 2015).

Συμμετοχικό έτσι ώστε η σύνδε-
ση των ανθρώπων που αφορά 
να το κάνει να ζωντανεύει και να 
είναι σχετικό αρχικά με την κοι-
νότητα και αργότερα με την κοι-
νωνία στην οποία αναφέρεται. 

Παιδί

Γονείς

Παιδαγωγοί

Εσωτερική κοινότητα

Κοινότητα
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Ταυτόχρονα σπουδαίο ρόλο παίζει η προσωπικότητα 
του/της ως εκπαιδευτικού αλλά και ως ατόμου αφού 
αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς για τα μικρά παιδιά. 
Για τον λόγο αυτό η συμπεριφορά του/της πρέπει να 
είναι ελεγχόμενη, γεγονός που προϋποθέτει να κατέ-
χει ο ίδιος/η ίδια κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιό-
τητες όπως είναι η αυτογνωσία, η έκφραση των συ-
ναισθημάτων και η διαχείριση τους (Γκλιάου, 2010). 

Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην ανάπτυξη μιας ουσι-
αστικής σχέσης ανάμεσα στον/στην παιδαγωγό και 
το παιδί που διέπεται από κατανόηση και μπορούν 
ευκολότερα να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες του παι-
διού (Howes, 2000). 

Η κεντρική σημασία της συνεργασίας με τους 
γονείς: Οι γονείς και το σπίτι ως αναπτυξιακό 
και μαθησιακό περιβάλλον

Οι γονείς αποτελούν μια ομάδα που χρειάζεται φρο-
ντίδα και υποστήριξη διαρκώς. Κάθε οικογένεια 
ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο. Ο βασικός στόχος 
είναι να εδραιωθεί μια σχέση εμπιστοσύνης προκει-
μένου οι πεποιθήσεις των γονέων για την αγωγή ή 
την εκπαίδευση να συγκλίνουν με αυτές του παιδα-
γωγικού πλαισίου έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιη-
θεί στο μέγιστο.

Η συνεργασία παιδαγωγών και γονέων αποτελεί έναν 
από τους σπουδαιότερους παράγοντες που καθο-
ρίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στην 
προσχολική ηλικία. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 
(Desforges & Abouchaar, 2003, ΟΕCD, 2021) αναδει-
κνύουν ότι τα πιο επιτυχημένα προγράμματα προσχο-
λικής αγωγής είναι αυτά που εμπλέκουν τους γονείς 
στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους. Όταν τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο και το σπίτι αλ-
ληλεπιδρούν θετικά, αισθάνονται ασφάλεια καθώς 
καταλαβαίνουν ότι η οικογένειά τους, και κατ’ επέκτα-
ση τα ίδια, γίνονται αποδεκτά (Dodge & Colker, 1998, 
Dodge et. al., 2002). Οι γονείς από την πλευρά τους 
κατανοούν καλύτερα το παιδαγωγικό πρόγραμμα και 
τους στόχους του αλλά και εκτιμούν καλύτερα το έργο 
των παιδαγωγών όταν συνεργάζονται μαζί τους. Η 

συνεργασία αυτή υποστηρίζεται μέσα από τη θέσπι-
ση δράσεων από την πλευρά της δομής προσχολικής 
αγωγής, όπως: 

 Αναλυτική ενημέρωση των γονέων για τις 
διαδικασίες του πλαισίου και την παιδαγωγι-
κή του φιλοσοφία κατά την εγγραφή και στην 
αρχή της φοίτησης, θέτοντας εξαρχής τον 
ρόλο του γονέα ως συνεργάτη. 

 Τακτική εξατομικευμένη επικοινωνία με τους 
γονείς γύρω από την πορεία του παιδιού τους. 
Ιδιαίτερη ενημέρωση και φροντίδα κατά το δι-
άστημα αποχωρισμού του παιδιού από τους 
γονείς.

 Υποστήριξη των γονέων για την υιοθέτηση 
«καλών πρακτικών» που εφαρμόζονται στη 
δομή προσχολικής αγωγής και στο σπίτι, σε 
σχέση με την ανάπτυξη και τη μάθηση των 
παιδιών, με σεβασμό στη μοναδικότητα της 
κάθε οικογένειας.

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφω-
σης των γονέων με κατάλληλη θεματολογία.

 Δράσεις συμμετοχής των γονέων στα δρώμε-
να της δομής προσχολικής αγωγής. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων με 
τη συμμετοχή ειδικών ψυχικής υγείας.

 Δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου 
που να περιλαμβάνει την κοινότητα. 

Όσο σημαντικό είναι να εμπλέκονται οι γονείς στη 
ζωή της κάθε δομής προσχολικής αγωγής, άλλο τόσο 
ωφέλιμο είναι κάθε σπίτι να αξιοποιηθεί ως μαθη-
σιακό περιβάλλον. Η έρευνα πάνω στο πώς το σπίτι 
μπορεί να συμμετάσχει στη μάθηση έχει δείξει ότι οι 
περισσότεροι γονείς, παρότι υπάρχουν διαφοροποιή-
σεις στους τρόπους, μπορούν με ή χωρίς παρεμβά-
σεις να αποτελέσουν πηγές παιχνιδιού και μάθησης 
(McCoy & Cole, J., 2011).
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Η έρευνα για την αξία του σπιτιού ως χώρου μάθησης 
έχει δώσει μερικά πολύ χρήσιμα για την πρακτική 
συμπεράσματα. Εκτός από την άμεση σύνδεση που 
αποκτούν οι γονείς παίζοντας με τα παιδιά τους ως οι 
πρώτοι συμπαίκτες (Wood & Attfield, 2005), έχει με-
λετηθεί (για παράδειγμα, Kluczniok, Lehrl, Kuger & 
Rossbach, 2013, Niklas et al., 2016) ότι το σπίτι ως 
μαθησιακό περιβάλλον διαμορφώνεται ανάλογα με 
τρεις παράγοντες: τις πεποιθήσεις των γονέων για 
την εκπαίδευση, τα δομικά χαρακτηριστικά κάθε οι-
κογένειας και τις διεργασίες συσχέτισης-επικοινω-
νίας που υιοθετούνται στις οικογένειες, δηλαδή το τι 
κάνουν όταν βρίσκονται μαζί. Σε αυτόν τον τελευταίο 
παράγοντα έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς εστιάζουν 
στην άμεση «διδασκαλία» συγκεκριμένων πεδίων 
όπως ανάγνωση, μαθηματικά φυσικές επιστήμες, κί-
νηση, με ιδιαίτερη έμφαση στο διάβασμα από κοινού. 
Ένας άλλος τύπος συναναστροφής είναι μέσα από την 
κοινή καθημερινή δραστηριότητα του σπιτιού, ζώντας 
δηλαδή μαζί με τα παιδιά τους. 

Είτε συμμετέχουν σε διεργασίες είτε εμπλέκονται με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες τα παιδιά επωφελού-
νται από την αλληλεπίδραση και συνδέουν πρακτικές 
που βιώνουν στις δομές προσχολικής αγωγής με αυ-
τές που συμβαίνουν στο σπίτι επηρεάζοντας έτσι θετι-
κά την μετέπειτα πορεία τους στην εκπαίδευση (Toth 
et al., 2020)

Οι Rodriguez & Tamis-LeMonda (2011) διερεύνησαν 
το μαθησιακό περιβάλλον στο σπίτι παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά 
περιβάλλοντα. Διαπίστωσαν πως υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση ανάμεσα στα διαφορετικά περιβάλλοντα 
των σπιτιών, ιδιαίτερα σε οικογένειες μειονοτικές και 
χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε σχέ-
ση με το λεξιλόγιο των παιδιών και τις αναδυόμενες 
δεξιότητες γραμματισμού. Όμως, ανεξάρτητα από τα 
κοινωνιοοικονομικά τους δεδομένα, οικογένειες που 
δέχονται συγκεκριμένη υποστήριξη από τις δομές 
προσχολικής αγωγής βελτιώνουν την αλληλεπίδρασή 
τους με τα παιδιά τους. 

Κλείνοντας, παρότι αναγνωρίζεται από όλους η αξία 
της συνεργασίας μεταξύ γονέων και πλαισίων προ-

σχολικής αγωγής, μόνο το ένα τέταρτο των ευρωπα-
ϊκών χωρών το πράττει και όπως προκύπτει από τη 
μελέτη Eurydice (2019) οι χώρες που έχουν στρατηγι-
κές και πρακτικές που αφορούν τους γονείς, συγκλί-
νουν στο ότι χρειάζεται οι δομές: να συμβάλουν στην 
ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των γονέων και την 
μεταφορά πληροφοριών που αφορούν το παιδί τους, 
να ανταλλάσσουν και πρακτικά εργαλεία που εμπλου-
τίζουν τα σπίτια και ενισχύουν την αξία τους ως περι-
βάλλοντα μάθησης, να προωθούν τη συμμετοχή των 
γονέων στην καθημερινότητα της δομής τους.

Η κοινότητα: Για τις τόσο μικρές ηλικίες, εστιαζόμα-
στε περισσότερο στην εσωτερική κοινότητα έτσι ώστε 
να μπορεί κάθε βρέφος ή νήπιο να αφομοιώσει την 
ποσότητα των συναναστροφών και να τις αξιοποιεί 
καθώς αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες ή καθώς 
εμπλέκεται με κοινές δραστηριότητες που περιλαμ-
βάνουν τη μουσική και τον χορό. Πολύ συχνά όμως 
τα παιδιά εμπλέκονται με την ευρύτερη κοινότητα που 
μπορεί να είναι: όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στη 
δομή προσχολικής αγωγής όπως οι παιδαγωγοί των 
διπλανών ομάδων, οι άνθρωποι που φροντίζουν την 
καθαριότητα, ο παιδίατρος και άλλα μέλη της ευρύ-
τερης οικογένειας όπως οι παππούδες και οι γιαγιά-
δες, η γειτονιά, άνθρωποι που συνεργάζονται με τη 
δομή προσχολικής αγωγής, άλλες δομές προσχολι-
κής αγωγής, ή άλλες ομάδες όπως παιδιά σε παρέες 
φίλων των γονέων τους. Μεγαλώνοντας κάθε παιδί 
διευρύνει την έννοια της κοινότητας η οποία εμπλου-
τίζεται διαρκώς με νέα πρόσωπα ή φορείς όπως μου-
σεία, θέατρα, φίλους των φίλων του ή της και άλλα. 
Επιπλέον κοινότητα δημιουργείται μεταξύ των παιδα-
γωγών, ανάμεσα στους παιδαγωγούς και τους γονείς 
και μεταξύ των γονέων. 
Το Κυψέλη όπως περιγράφεται στα επόμενα κε-
φάλαια στοχεύει στη δημιουργία κοινοτήτων μέσα 
αλλά και ανάμεσα στις δομές προσχολικής αγωγής. 
Παράλληλα οι παιδαγωγοί ενδυναμώνονται ώστε να 
μπορούν να παρέχουν την υποστήριξη που απαιτείται 
σε κάθε παιδί ως μοναδικό και στις οικογένειές τους 
που είναι αντίστοιχα μοναδικές όπως τα παιδιά τους. 



46

5. Πώς λειτουργεί το παιδαγωγικό 
πλαίσιο «Κυψέλη»

Με τη διάδραση! 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε δομή προσχολικής αγω-
γής μπορεί να ομαδοποιήσει τις πρακτικές του κάτω από μια κοινή αξιακή ομπρέλα. 
Τα βασικά στοιχεία του παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη παρουσιάζονται στο παρακάτω 
σχήμα «Πώς λειτουργεί το πλαίσιο Κυψέλη»:

Αφορούν τους 
τομείς στους 

οποίους θέλουμε 
τα παιδιά να 
εξελιχθούν.

Παιδαγωγικές 
Πρακτικές

Διαδρομές

Βάσεις

Εκφράζουν τις 
κύριες παραδοχές, 
τις αξίες και τους 

συσχετισμούς 
με θεωρητικές 
παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις.

Συγκεκριμένες 
παιδαγωγικές 

πρακτικές που οι 
παιδαγωγοί καλούνται 
να εφαρμόσουν στην 
καθημερινότητά τους.

Τα όσα είναι 
ωφέλιμο να 

βιώνει ένα παιδί 
κάθε μέρα.

Αρχές 
Παιδαγωγικής 

Πράξης

Αποτελούν τους 
πυλώνες πάνω 
στους οποίους 
οικοδομείται 

η καθημερινή 
παιδαγωγική 

πρακτική.

Πτυχές

Πώς λειτουργεί το πλαίσιο Κυψέλη

Οι Αρχές 
Παιδαγωγικής 
Πράξης γίνονται 
συγκεκριμένες για 
την καθημερινότητα 
μέσα από τις 
Παιδαγωγικές 
Πρακτικές.

Οι Παιδαγωγικές 
Πρακτικές 
αξιοποιούνται 
από τους/τις 
παιδαγωγούς ώστε 
να υποστηρίξουν 
την εξέλιξη κάθε 
μιας από τις Πτυχές 
ανάπτυξης των 
παιδιών.

Οι Διαδρομές 
αφορούν 
τους τρόπους 
μέσα από τους 
οποίους τα 
παιδιά φτάνουν 
στην ανάπτυξη 
των Πτυχών.

Η θεώρηση 
της ανάπτυξης 
του παιδιού 
που προκύπτει 
από τις Βάσεις 
οδηγεί στη 
διαμόρφωση 
των Πτυχών.

Η θεώρηση του ρόλου 
του παιδαγωγού που 
προκύπτει από τις 
Βάσεις μεταφράζεται 
σε πιο συγκεκριμένες 
στάσεις μέσα από τις 
Αρχές Παιδαγωγικής 
Πράξης.

Η θεώρηση 
του παιδιού 
που προκύπτει 
από τις Βάσεις 
οδηγεί στη 
διαμόρφωση 
των 
Διαδρομών.

ΚΥΨΕΛΗ



47

Καθώς οι διαφορές παρεχόμενης υπηρεσίας και κατ’ 
επέκταση ποιότητας ανάμεσα στις δομές προσχο-
λικής αγωγής είναι μεγάλες, οι κατευθύνσεις που 
πρεσβεύει αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο θα λειτουρ-
γήσουν διαφορετικά σε κάθε δομή, εμπλουτίζοντας 
κάποιες δομές που ήδη λειτουργούν προς την ίδια 
κατεύθυνση, ενώ σε άλλες βοηθώντας να αναδομή-
σουν τον τρόπο παιδαγωγικής λειτουργίας τους. Τα 
εργαλεία προγραμματισμού και αναστοχασμού που 
προτείνονται μέσα στο πλαίσιο Κυψέλη ενισχύουν τη 
δυνατότητα των παιδαγωγών αλλά και των δομών 
προσχολικής αγωγής να αυτό-αξιολογούν και να 
αναπροσαρμόζουν την πρακτική τους. 

Σε κάθε περίπτωση η αξιοποίηση του πλαισίου βα-
σίζεται στη διάδραση μεταξύ των στοιχείων του, των 
μελών της εκάστοτε δομής ενώ ταυτόχρονα προω-
θεί τη διάδραση με άλλες δομές σε φιλοσοφικό ή 
πρακτικό επίπεδο αφήνοντας χώρο για έναν κοινό 
τόπο δράσης. 

5. Πώς λειτουργεί το παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυψέλη»
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Ενθαρρύνω και υποστηρίζω
το παιχνίδι τους.

Φροντίζω και 
ανταποκρίνοµαι στις ανάγκες 

των παιδιών.

Δηµιουργώ ευκαιρίες που 
υποστηρίζουν όλους τους 

τοµείς ανάπτυξης των παιδιών.

Ενθαρρύνω και υποστηρίζω 
την ενεργητική τους 

συµµετοχή.

Συνεργάζοµαι µε την 
οικογένεια. 

Ζητώ και δέχοµαι υποστήριξη 
από άλλες ειδικότητες.

Διαµορφώνω εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους που 

υποστηρίζουν το  παιχνίδι 
και τη βιωµατική µάθηση.

Ακολουθώ τον ρυθµό της 
οµάδας την οποία φροντίζω µε 

σεβασµό στις ιδέες τους: 
Παρατηρώ, Καταγράφω, 
Σχεδιάζω, Αξιολογώ και 
Αναπροσαρµόζω ώστε να 

διευρύνω τους ορίζοντές τους.  

Αποτελώ ένα θετικό 
πρότυπο ενήλικα και 

στοχεύω στο να 
δηµιουργώ µια θετική υγιή 

σχέση µε το παιδί.

Παρατηρώ, καταγράφω και 
αναστοχάζοµαι γύρω από την 

πρακτική µου.

Συµπεριλαµβάνω 
όλα τα παιδιά.

Εξελίσσοµαι διαρκώς 
µέσα από τη 

συνεχιζόµενη 
προσωπική και 
επαγγελµατική 

ανάπτυξη.

5.1 Αρχές Παιδαγωγικής Πράξης 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, οι Βάσεις του πλαισίου Κυψέλη είναι οι παρακάτω:

Από τις Βάσεις προκύπτουν οι Αρχές Παιδαγωγικής Πράξης που οδηγούν 
την καθημερινή πρακτική. Αυτές αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους 
οποίους οικοδομείται η καθημερινή παιδαγωγική πρακτική και στη συνέ-
χεια αναλύονται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές που οι παιδα-
γωγοί καλούνται να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους. 
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5.2 Πτυχές και Παιδαγωγικές Πρακτικές

Οι πέντε παρακάτω Πτυχές περιγράφουν τους τομείς εξέλιξης των παιδιών, 
μέσα από την προσχολική αγωγή και φροντίδα, σύμφωνα με την προσέγγιση 
του πλαισίου Κυψέλη. 

Οι αντίστοιχες συνδεόμενες Παιδαγωγικές Πρακτικές, στοχεύουν στη δη-
μιουργία μιας κοινής νοοτροπίας ανάμεσα στους/στις παιδαγωγούς όσον 
αφορά τη θεώρηση του παιδιού, της οικογένειας και της κοινότητας ανα-
πτύσσοντας σταδιακά μια κοινή παιδαγωγική βάση ανάμεσα στις δομές. 
Οι Παιδαγωγικές Πρακτικές μπορούν να αναλυθούν περισσότερο από την 
εκάστοτε παιδαγωγική ομάδα που καλείται να τις εφαρμόσει προκειμένου 
να συνδέονται με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε δομής. 

Στις «καρτέλες» που ακολουθούν περιγράφονται οι Παιδαγωγικές Πρα-
κτικές που αγκαλιάζουν κάθε Πτυχή, όπως θα θέλαμε να αγκαλιάζουν οι 
παιδαγωγοί τα παιδιά που έχουν στην ομάδα τους.

Πώς αξιοποιώ τις καρτέλες με τις Πτυχές και τις 
Παιδαγωγικές Πρακτικές;

Ενώνοντας τις 5 «Πτυχές» μπορεί κάθε δομή να καθορίζει το παιδαγωγικό 
της έργο, να το αξιολογεί, να το αναδιαμορφώνει και να το επικοινωνεί. 
Κάθε «Πτυχή» συνοψίζεται σε μια κυψέλη, μια καρτέλα που λειτουργεί 
όπως περιγράφεται εδώ: 

ΚΥΨΕΛΗ
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Από το κέντρο προς τα έξω κάθε εξάγωνη καρτέλα περιγράφει τι αναπτύσσει ένα παιδί 
σε σχέση με τη συγκεκριμένη πτυχή μέσα από το παιχνίδι και το βίωμα και στη συνέ-
χεια, πως μπορεί κάθε παιδαγωγός να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία στην πράξη. 

Έτσι, στο κέντρο της κάθε καρτέλας, βρίσκεται το όνομα της «Πτυχής» με το χρώμα που 
της αντιστοιχεί. Γύρω από το όνομα της Πτυχής βρίσκονται οι στόχοι που αφορούν το 
παιδί, οι οποίοι μπορούν να περιγραφούν και ως ανάγκες ή περιοχές μάθησης. 

Στον εξωτερικό κύκλο, με το σήμα Παιδαγωγοί, βρίσκονται οι στόχοι μεταφρασμένοι 
σε πρακτικές που οι παιδαγωγοί μπορούν να εφαρμόσουν με τον δικό τους τρόπο προ-
κειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών ανά Πτυχή αλλά και να ανοίξουν τους 
ορίζοντες της δομής προσχολικής αγωγής ως σύστημα, εμπλέκοντας τις οικογένειες 
και επικοινωνώντας με την εσωτερική προσχολική κοινότητα ή και τη γειτονιά. 

5. Πώς λειτουργεί το παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυψέλη»
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Φροντίζω τα παιδιά να είναι ενεργητικά, 
χαρούμενα και ήρεμα

Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ενισχύει τη μάθηση 
και ένα χαρούμενο παιδί επεξεργάζεται με μεγαλύ-
τερη επιτυχία όλα τα δεδομένα που προσφέρει ο/η 
παιδαγωγός, ενώ παράλληλα αφομοιώνει τη γνώση. 
Για να μπορέσει όμως ένα παιδί να εμπλακεί, να παί-
ξει και να μάθει πρέπει να έχουν καλυφθεί οι βασικές 
σωματικές και συναισθηματικές του ανάγκες, που 
στις μικρές ηλικίες συχνά δεν επικοινωνούνται λεκτι-
κά από τα παιδιά, αλλά είναι στην ευθύνη των παιδα-
γωγών να τις αντιλαμβάνονται και να τις καλύπτουν. 
Όταν τα παιδιά εμπλέκονται με κάτι που τα ενδιαφέρει 
εγγενώς, επενδύουν περισσότερο σε αυτό και είναι 
ενεργητικά και χαρούμενα. Παρατηρώντας και συ-
μπεριλαμβάνοντας τις προτιμήσεις τους στο πως έχω 
στήσει τον χώρο ή στις δραστηριότητες και παιχνίδια 
που προτείνω, προκαλώ κα υποκινώ το ενδιαφέρον 
τους ώστε να παραμένουν εμπλεγμένα με κάτι που 
τα ενδιαφέρει. Προτείνω εναλλακτικές ή αλλάζω το 
περιβάλλον με έναν ρυθμό τόσο αργό ώστε να προ-
λαβαίνουν να επεξεργαστούν το κάθε ερέθισμα και 
να μένουν με ηρεμία σε αυτό που βιώνουν. Αφήνω 
κενά χρόνου έτσι ώστε τα παιδιά να προλαβαίνουν 
να επιλέξουν το επόμενο «κάτι» με το οποίο θέλουν 
να εμπλακούν. Παρατηρώ τι συμβαίνει την ώρα της 
παύσης μιας και για το παιδί συνήθως είναι άκρως 
δημιουργική. Μέλημά μου είναι να εισπράττουν τα 
μέγιστα από το περιβάλλον που έχω διαμορφώσει και 
να είναι σε θέση να εμπλακούν με όλα τα ερεθίσματα 
που φροντίζω να τους παρέχονται. 

Ενεργοποιώ τη φαντασία των παιδιών 

Ο διαχωρισμός ανάμεσα στη φαντασία και την πραγμα-
τικότητα έρχεται σταδιακά καθώς τα παιδιά συνειδητο-
ποιούν ποια πρόσωπα, γεγονότα ή αντικείμενα υπάρ-
χουν αληθινά και ποια είναι δημιουργήματα του νου. 
Έτσι, στην καθημερινότητα με τα παιδιά η φαντασία 
ενεργοποιείται όταν υποστηρίζω και ενισχύω το παι-
χνίδι τους ακόμα κι όταν αυτό δεν ακολουθεί κάποια 
λογική σειρά. Αποδέχομαι τις εξηγήσεις τους πάνω 
σε γεγονότα χωρίς επίκριση ή διόρθωση, καταγράφω 
τις περιγραφές τους για τα έργα και τις ζωγραφιές που 
φτιάχνουν ακολουθώντας τη δική τους συνοχή και 
προκαλώ παιχνίδι με ελεύθερα υλικά και αντικείμενα 
χωρίς προφανή χρήση. Χρησιμοποιώ γαντόκουκλες, 
δαχτυλόκουκλες και αυτοσχέδιους «χαρακτήρες» που 
ζουν και περιγράφουν διάφορα ευτράπελα. Αποδέχο-
μαι τις διαφορετικές λύσεις που προτείνουν τα παιδιά 
σε σχέση με τα παραμύθια που διηγούμαστε ή τη ζωή 

στο πλαίσιο προσχολικής αγωγής. Κάνω την αρχή μιας 
ιστορίας με κάποιο αντικείμενο και αφήνω τη συνέχεια 
στα παιδιά. Ακούω με όρεξη και επεκτείνω τις συζητή-
σεις τους κάνοντας ανοικτές ερωτήσεις πάνω σε πραγ-
ματικά γεγονότα ή φαινόμενα όπως «Τι εννοεί;», «Για 
πες μου τι είδε η κάμπια πάνω στο φύλλο που καθό-
ταν;», «Γιατί λες να βρέχει;». 

Δημιουργώ το στοιχείο της έκπληξης

Η εναλλαγή πρακτικών μάθησης προσθέτει το στοι-
χείο της φρεσκάδας, εξάπτει το ενδιαφέρον και δίνει 
ρυθμό στην καθημερινότητα. Η έκπληξη ενισχύει τη 
μνήμη, χτίζει τη φαντασία και ευνοεί τον αυτοσχεδι-
ασμό. Το στοιχείο του άγνωστου κρατάει μία ομάδα 
παιδιών σε εγρήγορση και αυτή η ενεργητικότητα 
ακριβώς είναι εξίσου σημαντική με την εμπιστοσύνη 
στη ρουτίνα. Προσέχω η έκπληξη να είναι στα μέτρα 
των παιδιών και να μην περιέχει κανένα είδος αντα-
μοιβής ή επιβράβευσης. Το στοιχείο της έκπληξης 
μπορεί να έρθει από απλές αλλαγές στο περιβάλλον 
ή τη ρουτίνα, χωρίς ανάγκη επιπλέον προγραμματι-
σμού όπως: το να βρω το δωμάτιο παιχνιδιού σκοτει-
νό με φακούς παντού στο πάτωμα μπαίνοντας από τον 
κήπο, στη μέση του δωματίου να υπάρχει ένα κουτί 
κρυμμένο κάτω από ένα ύφασμα με το παραμύθι που 
πρόκειται να διαβάσουμε, ένα καπέλο μάγου να βρε-
θεί στην είσοδο δίπλα στα παπούτσια μας με ένα μή-
νυμα για μας. Για τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά 
ήπια παιχνίδια όπως το «κου-κου, τα» δημιουργούν 
το στοιχείο της έκπληξης που αντέχουν, ώστε να τη 
βιώνουν χωρίς να τρομάζουν. Αξιοποιώ αντικείμενα 
που φέρνουν στα παιδιά το απροσδόκητο ανεξάρτη-
τα από τις γνώσεις ή την κατανόηση τους όπως για 
παράδειγμα: ένα μπαλόνι που πετάει, ένας μαγνήτης, 
ένας φελλός που επιπλέει στο νερό.
Σε κάθε περίπτωση η αξία της έκπληξης είναι η αυ-
θόρμητη συνειδητοποίηση της αλλαγής από τα παι-
διά και η χαρά που φέρνει το απροειδοποίητο και 
καινούργιο. Για παιδιά που γνωρίζω πως τρομά-
ζουν εύκολα ή έχουν δυσκολία να διαχειριστούν τις 
απότομες αλλαγές, φροντίζω να πάρουν μέρος στην 
έκπληξη με την υποστήριξη που χρειάζονται και σε-
βασμό προς τις ανάγκες τους.

Εμπλέκομαι και Μαθαίνω
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Προωθώ την εξερεύνηση των παιδιών και την 
ανακαλύπτικη μάθηση

Τα παιδιά έχουν έμφυτη τη διάθεση για εξερεύνηση 
η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμή τους και τα βοη-
θά να αφομοιώνουν όσες περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν. Προτρέπω τα παιδιά καθώς εξερευνούν να 
ακολουθούν τις ιδέες τους, να δουν ή να εφεύρουν 
συνδέσεις στο παιχνίδι τους και να μεγεθύνουν τον 
ορίζοντά τους. Προωθώ την ανακαλυπτική μάθηση 
όταν δημιουργώ σχετικούς με τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών «προβληματισμούς» και υποστηρίζω τη δι-
αδικασία του να βρουν λύσεις διερευνώντας διαφο-
ρετικές εναλλακτικές, βοηθώντας τα να οργανώσουν 
τα βήματα που θα ακολουθήσουν στην επίλυση, αξι-
οποιώντας γνωστά τους νοητικά σχήματα για να προ-
χωρήσουν τη σκέψη τους. Παράλληλα, μέσα από την 
ανακαλυπτική μάθηση αναπτύσσεται η αυτοπεποίθη-
σή τους στο να βρίσκουν λύσεις σε αυτό που τα απα-
σχολεί και η επίγνωση των δυνατοτήτων τους.
Τέλος, όταν τα παιδιά εξερευνούν και ανακαλύπτουν, 
εξελίσσουν τη μεταγνώση τους, η οποία αφορά τις 
διαδικασίες που μας επιτρέπουν να κατευθύνουμε, 
να ρυθμίζουμε και να εποπτεύουμε τις μαθησιακές 
μας δραστηριότητες, δηλαδή το να μαθαίνουμε πως 
να μαθαίνουμε. Παρότι οι πιο πολύπλοκες διαδικα-
σίες μεταγνώσης και γλωσσικής έκφρασης ωριμά-
ζουν αργότερα, κάποιες δεξιότητες αναδύονται ξεκι-
νώντας από τον δεύτερο χρόνο ζωής, καθώς τα 
παιδιά δείχνουν να σκέφτονται και να αξιολογούν τις 
προσπάθειές τους, προσαρμόζοντας τις μετέπειτα 
συμπεριφορές τους, για παράδειγμα ένα παιδί που 
προσπαθεί να περάσει ένα εμπόδιο στον χώρο. Από 
τους 18 μήνες τα παιδιά αρχίζουν σταδιακά να διορ-
θώνουν αυθόρμητα τα λάθη τους σε παιχνίδια που 
εμπεριέχουν την ανάγκη επίλυσης προβλήματος, 
όπως για παράδειγμα σε κατασκευαστικά παιχνίδια 
και τα παιδιά 4 ετών χρησιμοποιούν διαδικασίες με-
ταγνώσης όταν παίζουν με παζλ. 

Προκαλώ συνεργατικές εμπειρίες μάθησης 

Η συνεργασία ως δεξιότητα φέρνει τα παιδιά σε 
επαφή με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ισο-
τιμίας. Εξασκεί την κοινωνικότητα και τον σεβασμό 
σε κανόνες και όρια. Το παράλληλο και αργότερα το 
ομαδικό παιχνίδι ενισχύει την αντίληψη που φτιά-
χνουν τα παιδιά για την έννοια της συνεργασίας και 
της φιλίας. Παίζοντας μαζί, είτε μοιράζονται απλά τον 
ίδιο χώρο, είτε καλούνται να συνεργαστούν με συ-
γκεκριμένο «ζητούμενο», τα παιδιά βιώνουν τη δυ-
ναμική της ομάδας τους, γνωρίζουν καλύτερα τους 
φίλους και τις φίλες τους και ανακαλύπτουν τη δική 
τους μοναδικότητα. 
Ενθαρρύνω τα παιδιά να ρωτούν και να συζητούν 
μεταξύ τους για ό,τι τα απασχολεί. Τα προτρέπω να 
συνεργαστούν για να ψάξουν λύσεις ή να ερευνή-
σουν ένα κοινό τους ενδιαφέρον. Προτείνω δράσεις 
που περιλαμβάνουν μικρές πράξεις συνεργασίας, 
όπως το να μεταφέρουν ένα γεμάτο κουτί παιχνιδιού 
στο αντίστοιχο ράφι. Με το να προκαλώ συνεργατι-
κές εμπειρίες μάθησης ή με το να κάνω ορατές τις 
συνεργατικές εμπειρίες που βιώνουν από μόνα τους 
τα παιδιά, τα προτρέπω να αντιληφθούν τη δύναμη 
της συνεργασίας.

ΚΥΨΕΛΗ
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Δείχνω ευελιξία 

Στις ηλικίες που αναφέρεται αυτό το παιδαγωγικό 
πλαίσιο ο σεβασμός στον προσωπικό ρυθμό κάθε 
παιδιού είναι κανόνας κι έτσι η ευελιξία κάθε παι-
δαγωγού είναι προαπαιτούμενο για την καθημερινή 
λειτουργία. Παρότι προγραμματίζω καθημερινά τις 
δράσεις που προτείνω και τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιώ μαζί με τα παιδιά, μετασχηματίζω τον 
προγραμματισμό μου ώστε να συμπεριλάβω αυτό που 
συμβαίνει στο «εδώ και στο τώρα». Ακόμα, είναι απα-
ραίτητο να υιοθετώ ελαστική στάση στις αναπάντεχες 
αλλαγές στη ροή του παιδαγωγικού προγράμματος, 
να καλωσορίζω όποιο εξωτερικό ερέθισμα προσφέ-
ρει ευκαιρία για μια νέα εμπειρία μάθησης και να εν-
σωματώνω με ηρεμία τα απρόοπτα που προκύπτουν. 
Είμαι ευέλικτος/η όταν: μπορώ να αλλάξω αυτό που 
έχω σκεφτεί να προτείνω ή να κάνω επειδή ένα παιδί 
έφερε κάτι (αντικείμενο, πρόταση ή ιδέα) πιο ενδια-
φέρον από τη δική μου σκέψη στην ομάδα, μπορώ 
να εκμεταλλευτώ απροσδόκητες αλλαγές στον καιρό 
ως μια νέα εμπειρία παιχνιδιού και μάθησης για τα 
παιδιά, μπορώ διαρκώς να δομώ την παιδαγωγική 
πράξη μου με βάση τις «προτάσεις» των παιδιών 
τις οποίες αποκωδικοποιώ όταν τα παρατηρώ μέσα 
στην ομάδα. 

Αφήνω χώρο στο παιχνίδι των παιδιών χωρίς 
προκαθορισμένη προσδοκία

Το παιχνίδι είναι «ζωντανό» και αλλάζει μορφές συ-
χνά με τρόπο απρόβλεπτο. Κάθε στιγμιότυπο παιχνι-
διού κρύβει μια ιστορία μάθησης. Το παιχνίδι είναι ο 
φυσικός τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν σε αυτές 
τις πολύ μικρές ηλικίες. Γι’ αυτό εξασφαλίζω χώρο 
και χρόνο ώστε τα παιδιά να παίζουν. Δίνω προτε-
ραιότητα στο παιχνίδι σε σχέση με οποιαδήποτε δο-
μημένη δραστηριότητα και παρατηρώ με προσοχή 
της ιστορίες που εκτυλίσσονται καθώς το παιχνίδι 
εξελίσσεται. Δίνω χώρο σε σενάρια που τα παιδιά 
δοκιμάζουν παίζοντας και εμπιστεύομαι τις επιλο-
γές τους. Προτείνω και δίνω εναύσματα για παιχνίδι 
στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο χωρίς να 
επιβάλω τη δική μου πρόθεση ή λογική στα παιδιά. 
Αφαιρώ την προσδοκία ενός αποτελέσματος και 
εμπιστεύομαι τη διαδικασία του παιχνιδιού που από 
μόνη της ενδυναμώνει ολόπλευρα τους συμμετέχο-
ντες. Φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά όρια και κανόνες 
που σχετίζονται με την ασφάλεια και την κοινή χρή-
ση του χώρου ή των αντικειμένων. 

Ενημερώνω τους γονείς για τη μάθηση των 
παιδιών και δίνω κατευθύνσεις για την 
ενίσχυσή της στο σπίτι

Η δυαδική σχέση παιδαγωγού - γονέα όταν είναι ου-
σιαστική είναι και επωφελής και για τα δύο εμπλε-
κόμενα μέρη. Η ανατροφοδότηση από τον/την παι-
δαγωγό είναι πολύτιμη για έναν ευαισθητοποιημένο 
γονιό, ενώ οι πληροφορίες που προέρχονται από το 
οικογενειακό περιβάλλον μπορούν να κάνουν τη δι-
αφορά στον σχεδιασμό επιτυχημένων παιδαγωγι-
κών πρακτικών ή και παρεμβάσεων. Με αυτό τον 
τρόπο ενισχύω τις μαθησιακές εμπειρίες και καθο-
δηγώ τον γονέα, σεβόμενος τον ρόλο του αλλά και τη 
σπουδαιότητα του ποιοτικού χρόνου στο σπίτι για την 
ολόπλευρη εξέλιξη των παιδιών. Εξηγώ πως γίνεται 
και πως αφομοιώνεται η μάθηση μέσα στο πλαίσιο 
προσχολικής αγωγής για κάθε τομέα με λεπτομέ-
ρεια. Φωτίζω τις κατακτήσεις του παιδιού και είμαι 
ειλικρινής σχετικά με τυχόν δυσκολίες που έχω πα-
ρατηρήσει. Αξιοποιώ το σπίτι ως μαθησιακό περι-
βάλλον δίνοντας προσωποποιημένες εναλλακτικές 
παιχνιδιού και δράσης ανάλογα με την οικογένεια. 
Προτείνω συγκεκριμένα παιχνίδια ή στρατηγικές 
που λειτουργούν με το δικό τους παιδί και ενθαρρύ-
νω τους γονείς να μοιραστούν τις δικές τους. 

Δοκιμάζω τις ιδέες των παιδιών μαζί τους 

Ακούω με την καρδιά και το μυαλό τα παιδιά και έτσι 
τους αποδίδω σεβασμό και δείχνω γνήσιο ενδιαφέ-
ρον, συμμετέχοντας στην υλοποίηση των ιδεών τους 
και δρώντας ως ισότιμο μέλος της ομάδας. Βάζω θε-
μέλια για μία σχέση εμπιστοσύνης που είναι βασικό 
ζητούμενο για κάθε αποδοτική παιδαγωγική πράξη. 
Παίζω μαζί τους, δοκιμάζω αυτά που προτείνουν 
και ενθαρρύνω τη συνέχεια της πράξης τους, καθώς 
ακολουθώ το παιχνίδι τους. Προκαλώ τα παιδιά να 
κάνουν δοκιμές και προωθώ την αξία της «αποτυχί-
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ας» ως μέρος κάθε έρευνας. Παροτρύνω τα παιδιά 
να δοκιμάσουν ξανά και ξανά με άλλο τρόπο κάθε 
φορά την ιδέα τους μέχρι να έχουν το αποτέλεσμα 
που ικανοποιεί τα ίδια, χωρίς να επιβάλλω κάποια 
ενήλικη σύμβαση ή προσδοκία μου. Συμμετέχω 
στον ενθουσιασμό της δοκιμής με τη στάση μου ή 
τα λόγια μου, ακόμα κι αν ένα βρέφος δοκιμάζει για 
εκατοστή φορά τον ήχο που κάνει η μπάλα όταν τη 
χτυπάει στο πάτωμα, γιατί έτσι το παιδί επιβεβαιώνει 
την αξία της δοκιμής ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Θέτω ερωτήματα χωρίς να δίνω έτοιμες 
απαντήσεις 

Οι ανοικτές ερωτήσεις διευκολύνουν τον διάλογο 
και αφήνουν χώρο στην παιδική φαντασία να ανα-
πτυχθεί. Αφήνοντας μία ερώτηση χωρίς συγκεκρι-
μένη απάντηση υποστηρίζω τη διαδικασία της μά-
θησης, προωθώ την ευρηματικότητα και επιτρέπω 
στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού να αναδυθεί. 
Για τα βρέφη και τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα 
αναπτύξει τον λόγο, ισχύει το ίδιο, με τη διαφορά 
ότι οι απαντήσεις έρχονται χωρίς λόγια. Υπενθυμί-
ζω στον εαυτό μου ότι τα ερωτήματα των παιδιών 
θέλουν ανάπτυξη, επιδέχονται πολλών και διαφο-
ρετικών απαντήσεων και μπορεί να γίνουν έναυσμα 
συζητήσεων, δράσεων, παιχνιδιού και έρευνας. Το 
πιο σημαντικό που έχω να κάνω από τον ρόλο μου 
είναι να θέτω τις ερωτήσεις και να καταγράφω τις 
τοποθετήσεις των παιδιών ώστε να τα υποστηρίζω 
να γίνονται «ένα κεφάλι πιο ψηλά από τον εαυτό 
τους» (Vygotsky) και να δημιουργούνται πρωτότυ-
πες έρευνες από τα παιδιά για τα παιδιά. Αν τα παι-
διά επιμένουν να δώσω απάντηση ή δυσκολεύονται 
να εφεύρουν μια δική τους, απαντώ διατυπώνοντας 
όμως τα στάδια της σκέψης που μας οδήγησαν εκεί. 

Δίνω στα παιδιά πρόσβαση σε βιβλία και 
άλλες πηγές πληροφοριών

Η βιβλιοθήκη είναι ένα μαγικό σημείο της αίθουσας 
και προτρέπω τα παιδιά να την επισκέπτονται καθη-
μερινά. Η μεγαλόφωνη ανάγνωση από τον/την παι-
δαγωγό εξάπτει τη φαντασία του παιδιού, ενισχύει 
την αλληλεπίδραση ενήλικα-παιδιού και ασκεί την 
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Περιοδικά και 
εφημερίδες μπορούν επίσης να καλύψουν την ανά-
γκη για μάθηση. Παρέχω ποικιλία ηχογραφημένων 
τραγουδιών ή νανουρισμάτων, αξιοποιώ τα παραμύ-
θια και τις ιστορίες ως πηγές πληροφορίας. Ψάχνω 
και ενημερώνω τα αρχεία μου για φωτογραφικό υλι-
κό από επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, αναψυχής 
ή φυσικά τοπία και ενισχύω στα μάτια των παιδιών τη 

σπουδαιότητα της αφήγησης εμπειριών από γονείς 
και συναδέλφους ως πηγές για ό,τι τα απασχολεί. 
Εξοικειώνομαι με την ασφαλή πλοήγηση για παιδιά 
στο διαδίκτυο, επιλέγω ελεγχόμενες πηγές και μοι-
ράζομαι τον τρόπο που βρήκα κάποια πληροφορία ή 
ένα σύντομο βίντεο με τα παιδιά που είναι μεγαλύτε-
ρα των 3 ετών. Επιλέγω προσεκτικά τις πηγές πλη-
ροφορίας που θα παρουσιάσω εγώ στα παιδιά ώστε 
να είναι αντίστοιχες της ηλικιακής τους ομάδας. Δέ-
χομαι αυτά που φέρνουν από το σπίτι με κέφι και δι-
άθεση να τα αξιοποιήσουμε όπως είναι εφικτό, προ-
σαρμόζοντας τις πληροφορίες για την ομάδα. 

Υποστηρίζω την αισθητική καλλιέργεια και την 
ανεμπόδιστη έκφρασή της

Το πως αντιλαμβάνονται τα παιδιά την τέχνη, έρχονται 
σε επαφή με στοιχεία αισθητικής όπως τα χρώματα, 
οι υφές και οι τεχνικές, βιώνουν εικαστικές εμπειρί-
ες και άλλες μορφές τέχνης, καλλιεργεί το αισθητικό 
τους κριτήριο και συμπληρώνει την έννοια της δημι-
ουργικότητας. 
Οργανώνω το περιβάλλον με τρόπο που να διευκολύ-
νει τη χρήση των υλικών από τα παιδιά. Παρουσιάζω 
τα υλικά στα παιδιά χωρίς την αγωνία παραγωγής συ-
γκεκριμένου αποτελέσματος, αλλά για την απόλαυση 
της δημιουργικής διαδικασίας, από τους πρώτους 
μήνες μέχρι τα τέσσερα χρόνια ενός παιδιού. Η μορ-
φή τέχνης που παράγουν αυθόρμητα τα παιδιά σε αυ-
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τές τις ηλικίες σχετίζεται κυρίως με τα εικαστικά, γι’ 
αυτό παρέχω τη δυνατότητα να ζωγραφίζουν με τα 
δάχτυλα, πινέλα ή σφουγγάρια, ή να κάνουν άλλους 
εικαστικούς πειραματισμούς με υλικά όπως το ζυμά-
ρι, η πλαστελίνη, ή το σκίσιμο χαρτιών, ως προοίμιο 
της χαρτοκολλητικής και της χρήσης ψαλιδιού. Κάθε 
έργο ενός παιδιού είναι αποκλειστικά δικό του, δεν 
παρεμβαίνω στη διαδικασία ούτε επιβάλλω τις κοι-
νωνικές συμβάσεις στη διάρκεια της δημιουργίας, 
π.χ. λέγοντας «τα δέντρα είναι πράσινα και ο ήλιος κί-
τρινος». Θυμίζω στα παιδιά ότι δεν υπάρχει σωστό και 
λάθος στη ζωγραφική και τα παροτρύνω να δοκιμά-
σουν αυτό που τα ικανοποιεί χωρίς φόβο. Με αυτό τον 
τρόπο στοχεύω κάθε παιδί να ενθαρρύνεται στο να 
αναπτύξει αισθητικό κριτήριο, δεξιότητες λεπτής κί-
νησης και συνθετικής ικανότητας, αλλά κυρίως να 
κατακτήσει έναν ακόμα τρόπο επικοινωνίας. Αντί-
στοιχα προσφέρω το πεδίο για την ανάπτυξη του αι-
σθητικού κριτηρίου που σχετίζεται με τον χορό και τη 
μουσική εκθέτοντας τα παιδιά σε διαφορετικές καλλι-
τεχνικές εμπειρίες. 

Διαμορφώνω κατάλληλα το περιβάλλον για 
δημιουργία

Η δημιουργία ευνοείται από ένα περιβάλλον πλούσιο 
σε ερεθίσματα, αλλά και ισορροπημένο όσον αφορά 
την ποσότητα και την ένταση των ερεθισμάτων. Η 
δημιουργική διαδικασία με μικρά παιδιά χρειάζεται 
χώρο και συχνά εμπεριέχει «ακαταστασία» και λε-
ρωμένα χέρια, οπότε οργανώνω το περιβάλλον μου 
με τρόπο που να ενισχύει τη δημιουργία και όχι να 
την αναστέλλει. Εκμεταλλεύομαι διάφορες επιφά-
νειες όπως το πάτωμα, τους τοίχους, τις τζαμαρίες 
και όχι μόνο τα τραπέζια. Χρησιμοποιώ τους εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρους της δομής, με 

κατανόηση πως η δημιουργική διαδικασία δεν είναι 
απαραίτητο να παράξει κάποιο «έργο» που θα μεί-
νει, αλλά και παροδικές δημιουργίες π.χ. ζωγραφική 
στην άμμο, μπογιές μέσα σε νερό. Αλλά κι όταν τα 
παιδιά δημιουργούν έργα, πρέπει να θυμόμαστε πως 
στις μικρές αυτές ηλικίες, οι συνθέσεις τους είναι 
κατά κύριο λόγο αφαιρετικές, χωρίς συγκεκριμένα 
σχέδια ή μοτίβα αναγνωρίσιμα από τρίτους. Παρ΄όλα 
αυτά είναι σημαντικό τα έργα των παιδιών να εκτί-
θενται έτσι ώστε όταν τα βλέπουν να αποκτά αξία η 
δυνατότητά τους να συνθέτουν και να νιώθουν πως 
γίνονται αποδεκτά τα δημιουργήματά τους. 

Δίνω στα παιδιά συστηματική πρόσβαση σε 
ποικιλία φυσικών ή επεξεργασμένων υλικών 

Φροντίζω να υπάρχει καθημερινή επαφή των παι-
διών με ποικιλία από ασφαλή υλικά, υφές, επιφάνει-
ες, εικαστικά ερεθίσματα και πρακτικές εφαρμογές 
δημιουργικών δραστηριοτήτων. Υλικά όπως η άμ-
μος, τα φύλλα, οι πέτρες, τα κλαδιά, τα κοχύλια, τα 
κουκουνάρια μπορούν να γίνουν μονάδες μέτρησης, 
να γίνουν οικοδομικό υλικό, να γίνουν κομμάτια χει-
ροτεχνίας. Να αλλάξουν μορφή, να σχηματίσουν 
έργα τέχνης με προσωπικότητα, να γίνουν κομμάτι 
αισθητηριακού παιχνιδιού, να γίνουν ερέθισμα μά-
θησης μέσω του παιχνιδιού και της χαλαρής ενα-
σχόλησης με τη φύση. Αντίστοιχα φέρνω τα παιδιά 
σε επαφή με ασφαλή εικαστικά υλικά και άλλα αντι-
κείμενα-επεξεργασμένα υλικά, όπως μεγάλες χά-
ντρες, βίδες, πλαστικά δοχεία, εσωτερικά καρούλια 
μεγάλων κλωστών, καπάκια από μεγάλες συσκευα-
σίες γιαουρτιού και όσα άλλα μπορώ να σκεφτώ. 
Όταν εκμεταλλεύομαι κάθε ασφαλές αντικείμενο, 
φυσικό ή επεξεργασμένο, και ανακαλύπτω τις χρή-
σεις του μαζί με τα παιδιά, ανοίγω νέες διαδρομές 
για σύνθεση, δημιουργικότητα και πρωτότυπη αυ-
θεντική σκέψη. 
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Υποστηρίζω τη μάθηση μέσα από το βίωμα και 
τις αισθήσεις

Τα παιδιά για να καταλάβουν τον κόσμο που τα πε-
ριβάλλει δεν φτάνει μόνο να τον βλέπουν, πρέπει 
να τον αγγίξουν, να τον γευτούν, να τον μυρίσουν, 
να τον αισθανθούν και να κινηθούν μέσα σε αυτόν 
με το σώμα τους, ακόμη και γυρνώντας ανάποδα! 
Οτιδήποτε βιώνει και επεξεργάζεται μέσα από τις 
αισθήσεις ένα παιδί είναι αφορμή για μια νέα νευ-
ροβιολογική γιορτή. Όταν έχει ένα παιδί την ευκαι-
ρία να βυθίσει τα χέρια του σε μια λεκάνη με ζελέ 
για να βρει στον πάτο της ένα ζωάκι μινιατούρα, να 
χοροπηδήσει σε μια λασπολακούβα, να παίξει με 
σχήματα σε ένα φωτοτράπεζο μέσα σε ένα σκοτει-
νό δωμάτιο, ή να στήσει μια κατασκευή από ξυλάκια 
δέντρων, πολλαπλασιάζονται οι συνάψεις, εκκρίνο-
νται ορμόνες χαράς και ευεξίας, ενεργοποιούνται τα 
συναισθήματα, τακτοποιούνται οι πληροφορίες στον 
εγκέφαλο και κατασκευάζονται νοητικά σχήματα για 
κάθε νέα έννοια που συναντά. Έτσι όταν υποστηρίζω 
την ενεργητική μάθηση μέσα από το βίωμα και τις 
αισθήσεις προσφέρω στα παιδιά άπειρες δυνατότη-
τες να διευρύνουν τον ορίζοντά τους και να καλλι-
εργήσουν το εσωτερικό τους κίνητρο να μαθαίνουν. 

Ενισχύω το εσωτερικό κίνητρο και τη θετική 
επένδυση στη μάθηση

Το εσωτερικό κίνητρο είναι καθοριστικό για την επι-
θυμία του παιδιού για μάθηση. Αν ένα παιδί είναι κι-
νητοποιημένο από αυτό που καλείται να κάνει, είναι 
πολύ πιο πιθανό να εμπλακεί ενεργητικά και για πε-
ρισσότερο χρόνο, αλλά και να έχει θετική επένδυση 
στη μαθησιακή διαδικασία. Παρατηρώ τα παιδιά με 
προσοχή ώστε να ανακαλύψω δράσεις και εμπειρίες 
που τα κινητοποιούν. Οργανώνω το περιβάλλον και 
τον χρόνο της ημέρας με τρόπο που υποστηρίζει τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών. Καθημερινά σκέφτομαι 
τρόπους να εμπνεύσω τα παιδιά, να ανάψω μία μικρή 
σπίθα και να «ξυπνήσω» τη δύναμη που κρύβει μέσα 
του το κάθε παιδί για να κάνει ή να ανακαλύψει κάτι. 
Έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά και το δείχνω με κάθε 
δυνατό τρόπο. Αναγνωρίζω την προσπάθεια κάθε 
παιδιού και ενισχύω την αυτοπεποίθησή του μέσα 
από την αποδοχή. Σέβομαι τις επιλογές του παιχνιδιού 
τους, ακολουθώ τις ιδέες τους και είμαι διαθέσιμη/ος 
όταν βιώνουν απογοήτευση ώστε να τα καθησυχάσω 
και να προτείνω τρόπους για επανεκκίνηση της δημι-
ουργικής διαδικασίας. Παροτρύνω τα παιδιά να δο-
κιμάσουν να μάθουν κάτι νέο, εστιάζοντας στη χαρά 
της διαδικασίας και δημιουργώ τις συνθήκες ώστε να 
επενδύουν σε κάθε τι που κάνουν ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει.
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Παίζοντας:
Εµπλέκοµαι 
και µαθαίνω

Παιδί

Παιδαγωγοί



60

 Μιλώ στα 
παιδιά µε 

σεβασµό και 
ενδιαφέρον

Καλλιεργώ 
τη θετική 

αυτοεικόνα 
των παιδιών 

Ενισχύω µε τη 
στάση µου την 

ψυχική 
ευελιξία  κάθε 

παιδιού Δίνω χρόνο 
και ευκαιρίες 

για τη 
δηµιουργία 
σχέσης µε 
κάθε παιδί

Αντιµετωπίζω 
τις αποτυχίες 

σαν σηµαντικό 
µέρος της 
µάθησης

Υποστηρίζω 
κάθε παιδί 

ανάλογα µε τις 
ανάγκες του 

Θέτω 
αναπτυξιακά 

κατάλληλα όρια 
και κανόνες 

Συζητώ µε τα 
παιδιά για τα 

συναισθήµατα και 
τα υποστηρίζω στην 

αναγνώριση και 
έκφρασή τους

Παρέχω τακτικές 
ευκαιρίες για 
αισθητηριακό 
παιχνίδι και 

χρήση όλου του 
σώµατος

Δίνω χρόνο στα παιδιά να 

αναπτύξουν την αυτονοµία 

τους στις καθηµερινές 

δραστηριότητες

Παρατηρώ 

ενεργητικά το 

παιχνίδι κάθε 

παιδιού ώστε να 

το καταλάβω 

καλύτερα

Διατηρώ ουσιαστική επικοινωνία µε  
τους γονείς για θέµατα κοινωνικο-συναισθηµατικής 

ανάπτυξης

Εκθέτω τα έργα 

των παιδιών, 

αποδίδοντάς 

τους αξία 

Διευκολύνω 
την ανάπτυξη 

της 
αυτορρύθµισης 

µέσα από το 
παιχνίδι

Διαχειρίζοµαι τα 
εµπόδια που 

βρίσκονται στο 
δρόµο µου µε 

ευελιξία

Αρχίζω να 
αυτορρυθµίζοµαι και 

να οργανώνοµαι 
µέσα σε όρια και 

κανόνες

Μαθαίνω να κάνω 
πράγµατα µόνος µου 

και αναπτύσσω 
εµπιστοσύνη στον 

εαυτό µου Μαθαίνω το σώµα 
µου και 

ενεργοποιώ όλες 
τις αισθήσεις µου

Βιώνω τα αισθήµατά 
µου και αρχίζω να τα 

αναγνωρίζω

Αισθάνοµαι ασφαλής

Με γνωρίζω

Παιδί

Παιδαγωγοί
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Καλλιεργώ τη θετική αυτοεικόνα των παιδιών 

Στις ηλικίες που αναφερόμαστε, η εικόνα που έχουν 
τα παιδιά για τον εαυτό τους δομείται με βάση τις αντι-
δράσεις των «σημαντικών ενηλίκων» που τα περι-
βάλλουν. Η έννοια του καθρέφτη χρησιμοποιείται συ-
χνά για να περιγράψει πόσο ανάγκη έχει κάθε παιδί 
από τη θετική ενίσχυση ενός/μιας ενήλικα. Ενισχύω 
τη θετική αυτοεικόνα όταν: παρατηρώ κάθε μέρα κάτι 
που κάνουν και σχολιάζω θετικά πάνω στις πράξεις 
τους, μοιράζομαι τα κατορθώματα του κάθε παιδιού 
και με άλλους, προκαλώ τη συμμετοχή τους σε παι-
χνίδι και δράσεις που ταιριάζουν με τις δεξιότητές 
τους ώστε να βιώνουν το αίσθημα της επιτυχίας, φρο-
ντίζω να γίνεται ορατό το ό,τι κατακτούν στα ίδια και 
υποστηρίζω τη διαρκή θετική ενίσχυσή τους χωρίς 
όρους. 

Μιλώ στα παιδιά με σεβασμό και ενδιαφέρον

Τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά περνούν μεγά-
λες περιόδους της ημέρας κοιτώντας και ακούγοντας 
παρά μιλώντας ή εμπλεκόμενα σε επικοινωνία. Προ-
κειμένου να ενεργοποιώ με κάθε ευκαιρία τη συμμε-
τοχή τους ως ισότιμα και ενεργά μέλη: απευθύνομαι 
στα παιδιά όταν βρίσκονται στον χώρο, επικοινωνώ 
το τι συμβαίνει γύρω τους μιλώντας και επεξηγώ-
ντας τους, αποφεύγω να συζητώ για τα παιδιά και 
τις συμπεριφορές τους όταν είναι παρόντα, αναζητώ 
τις πρωτοβουλίες που παίρνουν για επικοινωνία και 
ανταποκρίνομαι σε αυτό που χρειάζονται. Το κέφι, η 
αγάπη και το εγγενές ενδιαφέρον στην αλληλεπίδρα-
ση με τα παιδιά τα κάνει να νιώθουν σημαντικά και 
πολύτιμα μέλη της κοινότητας.

Δίνω χρόνο και ευκαιρίες για τη δημιουργία 
σχέσης με κάθε παιδί

Η αρχή όλων των διεργασιών που αφορούν τη μάθη-
ση είναι η ενεργοποίησή τους, μέσα από τη δημιουρ-
γία σχέσης. Η προστασία του πρωταρχικού δεσμού 
και η σταδιακή δόμηση δεσμών με άλλα -εκτός από 
τη μητέρα ή τον πατέρα- άτομα είναι ένα από τα κύ-
ρια ζητούμενα για τις τόσο μικρές ηλικίες, ειδικά αλλά 
όχι μόνο για τα βρέφη. Με τη στάση μου, τη θετική 
ενίσχυση, την ηρεμία και τις θετικές συμπεριφορές 
μου μαθαίνω στο παιδί να εμπιστεύεται, να επενδύει, 
να εκφράζει και να διαχειρίζεται τον εαυτό του. Κάθε 
παιδί χρειάζεται προσωπική απεύθυνση και σχέση 
για να αντιληφθεί τη μοναδικότητά του και την αξία 
του ως άτομο. Γι’ αυτό, παρά τις πολλές διαφορετικές 
προσλαμβάνουσες που έχω μέσα στην ημέρα μου, 
βάζω προτεραιότητα να εστιάζω στη φροντίδα της 
σχέσης μου με κάθε ένα παιδί αλλά και με την ομάδα 
μου. Προσφέρω τον εαυτό μου για επαφή και αγκαλιά 
όσο συχνά χρειάζεται. 

Υποστηρίζω κάθε παιδί ανάλογα με τις 
ανάγκες του 

Κάθε παιδί είναι μοναδικό. Αναπτύσσεται με έναν 
τελείως προσωπικό ρυθμό και έρχεται με μια ιστο-
ρία που άλλες φορές είναι γεμάτη θετικές εμπειρίες 
και άλλες γεμάτη προκλήσεις. Ενημερώνομαι για τις 
διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να έχει ένα παιδί 
ανάλογα με τη μοναδικότητά του και διαφοροποιώ τον 
τρόπο επικοινωνίας μου ώστε να αποκτούν νόημα οι 
μαθησιακές εμπειρίες που συμβαίνουν μέσα στην 
ημέρα μας, για όλα τα παιδιά. Ξεκινάω από το παιδί, 
κάνω σχετικό αυτό που συμβαίνει με τη δική του κα-
τανόηση και επενδύω σε αυτή τη σχέση βήμα βήμα. 
Καλλιεργώ στο παιδί την εμπιστοσύνη να εκφραστεί 
και να δημιουργήσει από το σημείο που βρίσκεται 
χωρίς κριτική ή προσδοκία για κάποιο επίτευγμα. 
Φροντίζω το παιχνίδι και οι δράσεις που προτείνω να 
συμπεριλαμβάνουν όλα τα παιδιά και να έχουν μέσα 
τους κάποια πρόκληση για κάθε ένα παιδί με σεβα-
σμό στο ότι έχουν το καθένα έναν διαφορετικό τρόπο 
να μαθαίνει. 

Διατηρώ ουσιαστική επικοινωνία με τους 
γονείς για θέματα κοινωνικο-συναισθηματικής 
ανάπτυξης

Μια από τις προκλήσεις στην καθημερινότητα γονιών 
και παιδαγωγών είναι η διαχείριση και η έκφρασή της 
συναισθηματικής ανάπτυξης με διαφορετικές συμπε-
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ριφορές. Η δομή προσχολικής αγωγής είναι ο βασι-
κός χώρος όπου ένα παιδί αναπτύσσει, δοκιμάζει και 
μορφοποιεί τρόπους κοινωνικοποίησης μέσα από τη 
συναναστροφή με τα παιδιά και τους ενήλικες. Πρω-
ταρχικό βήμα πριν κάνω ουσιαστική επικοινωνία με 
τους γονείς είναι να την αναγνωρίζω ως ωφέλιμη. 
Σέβομαι τις προκλήσεις της γονεϊκότητας και ακούω 
χωρίς κριτική ό,τι έχουν να μοιραστούν. Φροντίζω να 
ενημερώνομαι για σύγχρονες προσεγγίσεις πάνω σε 
θέματα που αφορούν: τη συμπεριφορά και τη διαχεί-
ρισή της, τη συμβουλευτική και τα δεδομένα που πα-
ρουσιάζονται στη νευροεπιστήμη σχετικά με την ανά-
πτυξη των παιδιών ώστε να γίνομαι υποστηρικτικός/η 
και να προτείνω διαφορετικές λύσεις που ταιριάζουν 
σε κάθε οικογένεια. 

Παρατηρώ ενεργητικά το παιχνίδι κάθε 
παιδιού ώστε να το καταλάβω καλύτερα

Το πόση παρέμβαση και πόση παρατήρηση χρειάζεται 
να γίνεται στο παιχνίδι των παιδιών ώστε να παραμένει 
«δικό τους» αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην προ-
σχολική αγωγή αλλά και καθημερινή πρόκληση για 
την πρακτική των παιδαγωγών. Φροντίζω ο στόχος για 
την παρατήρησή μου να είναι να κατανοήσω το παιχνί-
δι κάθε παιδιού για να παρέμβω έμμεσα με τρόπους 
όπως: να δώσω επιπλέον εναύσματα, να προσαρμό-
σω το περιβάλλον, να ενοποιήσω τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών της ομάδας, να προσθέτω προκλήσεις που 
ενεργοποιούν το εσωτερικό κίνητρο κάθε παιδιού και 
να δημιουργώ μια ατμόσφαιρα που προωθεί την ενερ-
γητική συμμετοχή του στο παιχνίδι. ΄Ετσι, έχω περισ-
σότερες πληροφορίες για τον τρόπο που κάθε παιδί 
αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως και για τις συνδέ-
σεις που κάνει. Όταν παρατηρώ ενεργητικά το παιχνίδι 
των παιδιών μπορώ να το συνδέω με την ανάπτυξη και 
τη συμπεριφορά τους, παίζοντας μαζί τους. 

Συζητώ με τα παιδιά για τα συναισθήματα και 
τα υποστηρίζω στην αναγνώριση και έκφρασή 
τους

Από τη γέννηση κάθε παιδί έχει έναν μοναδικό τρόπο 
να εκφράζεται και να επικοινωνεί τα συναισθήματά 
του. Η ευαισθησία μου στον εντοπισμό αυτής της επι-
κοινωνίας, στην αναγνώριση των εκφράσεων και η 
ενεργητική ανταπόκρισή μου σε κάθε κάλεσμα των 
παιδιών, τα βοηθά να αναγνωρίσουν και τα ίδια τι 
τους συμβαίνει. Δημιουργώ τη συνθήκη ώστε τα παι-
διά να μπορούν να εκφραστούν γνωρίζοντας ότι κά-
ποιος/κάποια ενδιαφέρεται για όσα νιώθουν ακόμα κι 
όταν είναι δυσάρεστα. Αναγνωρίζω ότι η παλέτα των 

συναισθημάτων είναι μεγάλη και ατομική υπόθεση, 
επομένως βρίσκω διαδρομές για να αποκωδικοποιώ 
τι συναίσθημα επικοινωνεί κάθε παιδί πίσω από το 
κλάμα, το γέλιο, τη σιωπή. Δίνοντας χρόνο και αξία 
στην έκφραση συναισθημάτων επιβεβαιώνω στα 
παιδιά ότι ακούγονται, ότι υπάρχουν λύσεις και ότι εί-
ναι φυσιολογικό να αλλάζουν διάθεση ανάλογα με 
αυτά που τους συμβαίνουν. 

Παρέχω τακτικές ευκαιρίες για αισθητηριακό 
παιχνίδι και χρήση όλου του σώματος

Οι αισθήσεις είναι η πρώτη πηγή μάθησης για κάθε 
παιδί, ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Μέσα 
από τις αισθήσεις τα παιδιά γνωρίζουν το σώμα τους 
και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Οι εμπειρίες 
που έχουν τα παιδιά μέσα από τις αισθήσεις τους είναι 
πολύπλευρές, μιας και την ίδια στιγμή μπορεί να βιώ-
νουν ερεθίσματα μέσα από την όραση, την ακοή, την 
αφή, την όσφρηση, τη γεύση, το αιθουσαίο σύστημα 
(που τους δίνει πληροφορίες για το πώς κινούνται στον 
χώρο) και το ιδιοδεκτικό σύστημα (που βοηθάει το παι-
δί να ξέρει που βρίσκονται τα μέλη του σώματός του). 
Μέσα από τις τακτικές ευκαιρίες τα παιδιά να βιώνουν 
κατάλληλα αισθητηριακά ερεθίσματα, σε δραστηριότη-
τες που έχουν νόημα για τα ίδια, μπορούν όλο και κα-
λύτερα να οργανώνουν τις εισερχόμενες πληροφορίες 
και να βελτιώνουν τόσο την επεξεργασία και ολοκλή-
ρωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων, αλλά και να 
αναπτύσσουν τις αντιληπτικές τους δεξιότητες. Η δια-
δικασία αυτή τα βοηθάει να αναπτύξουν την αισθητη-
ριακή τους ρύθμιση, ώστε να έχουν το κατάλληλο επί-
πεδο ανταπόκρισης στα ερεθίσματα αποκλείοντας αυτά 
που δεν είναι σημαντικά εκείνη τη στιγμή. Η λειτουργία 
αυτή συνδέεται με τη ρύθμιση της διέγερσής τους, την 
ανάπτυξη της προσοχή τους και τη μάθηση. Επίσης 
μέσα από το αισθητηριακό παιχνίδι τα παιδιά αναπτύσ-
σουν τις κινητικές τους δεξιότητες, τόσο σε κομμάτια 
αδρής όσο και λεπτής κίνησης. Με το πείραμα και το 
παιχνίδι ενεργοποιούνται όλες αυτές οι διαστάσεις και 
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γεννούν ικανοποίηση, ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση 
όταν τα καταφέρνουν, διαχείριση της ματαίωσης όταν 
δυσκολεύονται, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
συνθέτοντας πολύπλοκες εμπειρίες μάθησης. Όταν τα 
παιδιά εμπλέκονται σε αισθητηριακό παιχνίδι είναι σαν 
να βλέπεις τις συνάψεις να συμβαίνουν πάνω από το 
κεφάλι τους εκείνη τη στιγμή που παίζουν! 

Δίνω χρόνο στα παιδιά να αναπτύξουν 
την αυτονομία τους στις καθημερινές 
δραστηριότητες 

Η σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού σε ολοένα και 
περισσότερες διεργασίες αποτελεί βασικό στόχο ενός 
πλαισίου προσχολικής αγωγής. Η πίεση του χρόνου ή 
η αναταραχή που προκαλεί μια αποτυχημένη προ-
σπάθεια ενός παιδιού (π.χ. νερά στο πάτωμα), οδη-
γούν συχνά τους/τις παιδαγωγούς να παρεκκλίνουν 
από αυτό τον στόχο. Όταν, όμως, ένα παιδί έχει τον 
χρόνο να εξασκηθεί και να κατακτήσει καθημερινές 
διεργασίες, εξελίσσει παράλληλα σημαντικές εκτελε-
στικές λειτουργίες, αποκτά μεγαλύτερη ανεξαρτησία 
κινήσεων, αντιλαμβάνεται την ελευθερία της δοκιμής 
στην προσπάθεια να πετύχει ένα αποτέλεσμα και χτί-
ζει θετική αυτοεικόνα. Έτσι, δίνω μεγαλύτερα διαστή-
ματα χρόνου για διεργασίες και ρουτίνες αυτονομίας. 
Υποστηρίζω με μικρές θετικές οδηγίες τα παιδιά κατά 
τη διάρκειά τους, δίνοντας τα βήματα που πρέπει να 
γίνουν κάθε φορά με απλότητα και σαφήνεια. Για τα 
βρέφη αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εξηγώ τα βήματα 
που κάνω όταν αλλάζω την πάνα, όταν βάζω τα ρούχα 
του/της ή όταν ετοιμάζω το γεύμα. Μεγαλώνοντας, 
αυτή η περιγραφή γίνεται πράξη στην οποία το παιδί 
συμμετέχει σταδιακά όλο και περισσότερο ώσπου να 
κατακτήσει την αυτονομία. Στην καθημερινότητα φρο-
ντίζω να προσφέρω χρόνο ώστε τα παιδιά να κάνουν 
την προσπάθεια: να φορούν μόνα τους τα μπουφάν 
τους, να γεμίζουν τα παγούρια τους, να σερβίρονται το 
φαγητό, να φυσούν τη μύτη τους και ό,τι άλλο τα κάνει 
να νιώθουν ότι «μπορούν μόνα τους».

Εκθέτω τα έργα των παιδιών, αποδίδοντάς 
τους αξία

Κάθε επιβεβαίωση και θετική ενίσχυση της πράξης 
των παιδιών συμβάλλει στην ανάπτυξη της θετικής 
εικόνας για τον εαυτό τους, στην εδραίωση της αυ-
τοπεποίθησης και στην προώθηση της επικοινωνίας 
των έργων τους ως όχημα για την κοινωνικοποίησή 
τους. Όταν ένα παιδί βλέπει ότι αυτό που έχει φτιάξει 
ή αυτό που έχει σκεφτεί γίνεται ορατό και βρίσκει ση-
μαντικούς για το ίδιο αποδέκτες, τότε επενδύει στο να 
το εξελίξει. Γι’ αυτό, με κάθε ευκαιρία φωτογραφίζω 
ή καταγράφω αυτό που έχουν κάνει ή έχουν πει τα 
παιδιά. Μοιράζομαι την αξία του παρουσιάζοντάς το 
στα ίδια τα παιδιά και κατ’ επέκταση στην κοινότητα 
της δομής. Δημιουργώ χώρο στο δωμάτιο παιχνιδιού 
ή στον κοινόχρηστο χώρο για να εκθέτω ζωγραφιές, 
κατασκευές ή φωτογραφίες από το παιχνίδι των 
παιδιών εναλλάσσοντας τις αυτοσχέδιες αυτές «εκ-
θέσεις» περιοδικά ώστε να σχετίζονται με αυτό που 
συμβαίνει στα παιδιά στο «εδώ και το τώρα» τους. 

Θέτω αναπτυξιακά κατάλληλα όρια και 
κανόνες

Μέσα σε ένα ελεύθερο, αλλά οργανωμένο και σαφές 
πλαίσιο καλλιεργείται και ενισχύεται η δυνατότη-
τα των παιδιών να αυτορυθμίζονται, να ελέγχουν τη 
συμπεριφορά τους και να επιλέγουν τον τρόπο που 
θέλουν να συναναστρέφονται με τους γύρω τους. Τα 
πολύ μικρά παιδιά βιώνουν τα αναπτυξιακά κατάλλη-
λα όρια ως πλαίσιο ασφάλειας για να συνεχίσουν την 
εξερεύνησή τους. Όταν υπάρχουν κοινά συμφωνημέ-
νοι κανόνες που ορίζουν το τι θέλουμε και τι όχι να 
συμβαίνει στο παιχνίδι μένει μόνο να απολαύσουμε 
μαζί τη διαδικασία. Έχουν ανάγκη κάποιος/α ενήλι-
κας να «ξέρει» τι πρέπει να γίνει όταν τα ίδια, ακού-
σια, αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Η παγίδα σε 
αυτή την ανάγκη είναι οι ενήλικες να κάνουν χρήση 
της «εξουσίας» τους πάνω στα «πρέπει» και τα «δεν 
πρέπει», να επιβάλλουν ακατέργαστες για τα παιδιά 
κοινωνικές συμβάσεις ως «αλήθειες» και να λάβουν 
έτσι έναν ρόλο ρυθμιστή της συμπεριφοράς. Φροντί-
ζω να αφήνω χώρο στα παιδιά να βιώσουν τη διαδι-
κασία της δόμησης των ορίων και των κανόνων ώστε 
να μπορούν να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους 
και τους εαυτούς τους χωρίς εξωτερικά κίνητρα ή τι-
μωρία. Προωθώ την επικοινωνία με θετικές οδηγίες 
ζητώντας ή προτείνοντας στα παιδιά «τι να κάνουν» 
όχι τι να μην κάνουν. Για παράδειγμα λέω: «Άκου τι 
έχει να πει η φίλη σου και μετά θα πεις την ιδέα σου» 
αντί «Δεν διακόπτουμε τον φίλο μας όταν μιλάει».

Με γνωρίζω
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Διευκολύνω την ανάπτυξη της αυτορρύθμισης 
μέσα από το παιχνίδι

Το παιχνίδι είναι το βασικότερο μέσο ώστε να ανα-
πτύξουν τα παιδιά στην πρώιμη ηλικία ικανότητες 
αυτορρύθμισης. Στο παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιμάζουν, να αποτυγχάνουν, να παίρνουν ρόλους 
αντίθετους από την προσωπικότητά τους και όλα αυτά 
να είναι αποδεκτά. Βρίσκω στιγμές μέσα στο παιχνίδι 
τους που αποτελούν ευκαιρίες για να καλλιεργήσουν 
τον έλεγχο της παρόρμησης και τους τις κάνω ορατές. 
Το εσωτερικό κίνητρο της συμμετοχής στο παιχνίδι 
είναι κεντρικό για τη θετική επένδυση των παιδιών 
και την κινητοποίηση για έλεγχο της συμπεριφοράς 
τους, ώστε το παιχνίδι να συνεχιστεί με επιτυχία. Για 
παράδειγμα, καλούνται να περιμένουν, να ελέγξουν 
τις κινήσεις τους ανάλογα με το σενάριο του παιχνι-
διού, να επιμείνουν με κάτι που δεν πέτυχε διατηρώ-
ντας την ηρεμία τους. 
Αντίστοιχα όταν υποκινώ κι εγώ κάποια δραστηριότη-
τα φροντίζω να σηματοδοτώ τις διεργασίες αυτορρύθ-
μισης και ελέγχου της παρόρμησης, όπως η αναμονή 
της σειράς, ή η κατάλληλη ανταπόκριση σε παιχνίδια, 
για παράδειγμα μουσικοκινητικά παιχνίδια όπου η 
μουσική είναι το σινιάλο για μια κίνηση ή ακινησία, 
παιχνίδια με διαφορετικά σινιάλα που το καθένα 
απαιτεί διαφορετική αντίδραση (για παράδειγμα, στο 
παλαμάκι χοροπηδάω, όταν τα χέρια μου είναι ψηλά 
κάθομαι). Η αυτορρύθμιση είναι μια σύνθετη δεξιότη-
τα που ενσωματώνει γνωστικά, συναισθηματικά και 
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Όταν ενισχύουν την 
ανάπτυξη της αυτορρύθμισης, τα παιδιά μαθαίνουν να 
μεταφράζουν τις εμπειρίες τους σε πληροφορίες και 
να τις χρησιμοποιούν, ώστε να ρυθμίζουν τις σκέψεις, 
τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους.

Αντιμετωπίζω τις «αποτυχίες» σαν σημαντικό 
μέρος της μαθησιακής διαδικασίας 

Οι «αποτυχίες» και τα λάθη είναι αυτά τα οποία οδη-
γούν στην πιο ουσιαστική μάθηση. Η συναισθηματική 
δυνατότητα της ανοχής της αποτυχίας και της συνέχι-
σης της προσπάθειας σχετίζεται άμεσα με τη δημι-
ουργικότητα. Χωρίς τον φόβο για ένα αποτυχημένο 
αποτέλεσμα τα παιδιά εμπλέκονται και επενδύουν 
περισσότερο σε κάθε νέα προσπάθεια. Μέσα από τις 
δοκιμές μαθαίνουν ότι το λάθος είναι μέρος κάθε 
έρευνας στην πορεία για μια καινούρια κατάκτηση. 
Έτσι, όταν έρθει η «αποτυχία» προσφέρει νέες πληρο-
φορίες χρήσιμες για την επερχόμενη νέα διερεύνηση, 
νέα γνώση ή επιτυχία. Επιτρέπω στα λάθη να συμβαί-
νουν και υποστηρίζω τα παιδιά στο να δοκιμάσουν 
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ξανά αυτό που θεώρησαν «αποτυχία» με άλλο τρόπο. 
Δίνω στο κάθε παιδί την προσοχή και ανατροφοδότη-
ση που χρειάζεται ώστε να μπορεί να κρατήσει τη θε-
τική διάσταση της προσπάθειάς του αλλά και να μπο-
ρεί να διαχειριστεί τη ματαίωση.

Ενισχύω με τη στάση μου την ψυχική ευελιξία 
κάθε παιδιού

Κάθε στιγμή που συμβαίνει κάτι αντίθετο από αυτό 
που έχει προδιαγράψει ένα παιδί, είναι μια πιθανή 
ευκαιρία για έκρηξη. 
Ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια για τα παιδιά είναι 
η δυνατότητα τους να διαχειρίζονται την αλλαγή, το 
απρόοπτο και ό,τι συμβαίνει που είναι «διαφορετικό 
από τον τρόπο μου». Για να ενισχύσω την ευελιξία 
τους και τη δυνατότητά τους να διαχειριστούν τα δικά 
τους εμπόδια ή δύσκολες καταστάσεις καλλιεργώ 
καθημερινά την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Είμαι ο 
ίδιος ή η ίδια ψυχικά ευέλικτος/η στην αλλαγή και το 
απρόοπτο ώστε να λειτουργώ ως πρότυπο. Αναγνω-
ρίζω ότι κάτι που δυσκολεύει το παιδί έχει συμβεί, 
χωρίς να το καλύπτω ή να το προσπερνώ. Προσφέρω 
συναισθηματική ή και πραγματική αγκαλιά και δίνω 
χρόνο μέχρι το παιδί να ισορροπήσει και να σταμα-
τήσει μια ενδεχόμενη έντονη αντίδραση όπως το 
ουρλιαχτό ή το κλάμα. Προτείνω εναλλακτικές για τη 
διαχείριση του θυμού, του φόβου ή της στενοχώριας 
τους που είναι εφικτές για την ηλικία τους και σχε-
τικές με αυτό που έχει μόλις συμβεί. Επιβεβαιώνω 
στο παιδί ότι θα βρούμε λύση μαζί και φροντίζω να 
τη βρούμε!
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Παίζοντας:
Με γνωρίζω

Παιδί
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Ακούω τα παιδιά και φροντίζω τις ανάγκες 
τους

Τα μικρά παιδιά εκφράζουν τις ανάγκες τους με 
πολλούς τρόπους, συχνά μη λεκτικούς. Επιβεβαιώ-
νω ότι ακούω τα παιδιά ακόμα κι όταν δεν μιλούν, 
αφουγκράζομαι τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, 
παρέχω την υποστήριξη που χρειάζονται, είτε αυτή 
είναι συναισθηματική, είτε πρακτική. Κινούμαι με 
βάση τα ζητούμενα που θέτουν τα παιδιά και θέτο-
ντας όρια που τα διευκολύνουν να κάνουν επιλογές.

Σέβομαι τον βιολογικό ρυθμό των βρεφών και 
νηπίων

Σε κάθε δομή προσχολικής αγωγής υπάρχει ένα συ-
γκεκριμένο κοινό ωράριο λειτουργίας που μπορούν 
να ακολουθήσουν οι ενήλικες αλλά όχι απαραίτη-
τα και τα παιδιά. Ανάμεσα στην ώρα προσέλευσης 
και την ώρα αναχώρησης οπότε και συμβαίνει το 
παιδαγωγικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητο να ακο-
λουθείται ο βιολογικός ρυθμός των παιδιών, να δη-
μιουργείται ο χρόνος για να χωρούν όλα χωρίς να 
ασκείται πίεση ή να υπάρχει αγωνία τα παιδιά να 
ολοκληρώσουν κάτι για να ξεκινήσουν κάτι άλλο 
επειδή έτσι έχει προγραμματιστεί από έναν/μια ενή-
λικα. Έτσι, παρατηρώ πότε έχουν ανάγκη για φαγητό, 
ύπνο, τουαλέτα ή αλλαγή πάνας, νερό και προτείνω 
ή πράττω τις αντίστοιχες διαδικασίες. Όσο πιο μι-
κρά είναι τα παιδιά, τόσο περισσότερο φροντίζω τον 
ατομικό τους ρυθμό παρότι μπορεί να είναι δυσλει-
τουργικό για την ομάδα. Αξιοποιώ τη συνεργασία με 
τους/τις άλλους παιδαγωγούς ώστε να υπάρχει πά-
ντα ένας/ μια ενήλικας διαθέσιμος να φροντίσει τις 
βασικές βιολογικές ανάγκες. Όταν τα παιδιά έχουν 
καλύψει αυτές τις ανάγκες, είναι περισσότερο διαθέ-
σιμα και ενεργητικά στο παιχνίδι και ανοιχτά σε κάθε 
νέα εμπειρία που βιώνουν. 

Προσφέρω υγιεινά και ηλικιακά κατάλληλα 
γεύματα

Προκειμένου τα βρέφη και τα νήπια να αποκτήσουν 
μια θετική στάση για το φαγητό ενημερώνομαι και 
εφαρμόζω σύγχρονες πρατκικές διατροφικής δια-
παιδαγώγησης και εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας τις 
ώρες των γευμάτων ως μέρος της παιδαγωγικής 
πράξης, ενισχύω ουσιαστικά την ολιστική ανάπτυξη 
των παιδιών, τα βοηθώ να αναπτύξουν καίριες δια-
τροφικές δεξιότητες και μπαίνουν οι βάσεις για την 
ανάπτυξη μιας ισορροπημένης σχέσης με την τροφή 
και το σώμα. Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη της 

παιδικής παχυσαρκίας και η βελτίωση της διά βίου 
σωματικής υγείας. Για τα βρέφη 0-6 μηνών: Αντα-
ποκρίνομαι στα μηνύματα που προέρχονται από 
εκείνο για το κάθε πότε πεινάει και πόσο θέλει να 
φάει. Ο προγραμματισμός των γευμάτων θα πρέπει 
να ακολουθεί τον βιορυθμό και τις ανάγκες του βρέ-
φους. Για τα βρέφη από 6 μηνών και νήπια: Δημι-
ουργούμε δομή και πρόγραμμα στο φαγητό. Η προ-
τεινόμενη συχνότητα των γευμάτων είναι ανά 2-3 
ώρες. Για όλες τις ηλικίες, ενισχύω την αυτορρύθμι-
ση στο φαγητό αφήνοντας την επιλογή στο βρέφος/ 
νήπιο να τρώει ό,τι και όσο επιθυμεί από τα προσφε-
ρόμενα γεύματα και δεν εμφανίζονται τρόφιμα ανά-
μεσα στα προγραμματισμένα γεύματα. Επίσης φρο-
ντίζω ώστε να μην προσφέρονται στα παιδιά τρόφιμα 
με στόχο τον καθησυχασμό ή την επιβράβευση. Κατά 
τη διάρκεια των γευμάτων δεν θα πρέπει να γίνεται 
χρήση οθόνης. Φροντίζω να υπάρχει άμεση πρό-
σβαση σε πόσιμο νερό διαρκώς ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να πιούν όποτε έχουν ανάγκη. 

 
Εμπλέκω τα παιδιά στις δραστηριότητες 
προσωπικής υγιεινή

Η προσωπική υγιεινή περιλαμβάνει όλες τις στάσεις 
που εφόσον εδραιωθούν πολύ νωρίς σταδιακά ενι-
σχύουν την αυτονομία των παιδιών αλλά και δια-
μορφώνουν τη στάση τους ως ενήλικες. Έτσι καθη-
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μερινά ενθαρρύνω το συχνό πλύσιμο χεριών αλλά 
οπωσδήποτε πριν και μετά από τις διαδικασίες φα-
γητού και τουαλέτας για να εμπεδωθεί ως στάση για 
την πρόληψη των ασθενειών και τη διατήρηση ενός 
καθαρού χώρου. Επιπλέον μαθαίνω στα παιδιά όταν 
βήχουν ή φταρνίζονται να καλύπτουν τη μύτη και το 
στόμα με τον αγκώνα και όχι με το χέρι. Υπενθυμίζω 
τα απαραίτητα για την υγιεινή όταν τα παιδιά χρησι-
μοποιούν την τουαλέτα. Διατηρώ καθαρή την περιο-
χή αλλάγματος των βρεφών και φροντίζω να αποθη-
κεύονται τα είδη προσωπικής υγιεινής σε κλειστά 
κουτιά ή ντουλάπια. Πλένω τα βρέφη με τρεχούμενο 
νερό και αποφεύγω να χρησιμοποιώ μωρομάντηλα. 
Στο φαγητό εστιάζω στο να τρώνε μόνο από το δικό 
τους πιάτο και να χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους 
πιρούνια, κουτάλια και ποτήρια αποφεύγοντας να 
γλείφουν τα δάχτυλά τους και να τρώνε τροφές που 
βρίσκουν στο πάτωμα. 

Διασφαλίζω τις κατάλληλες συνθήκες ύπνου

Τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά έχουν ανάγκη 
να κοιμούνται επιπλέον του βραδινού ύπνου. Κατά 
τη διάρκεια του ύπνου τα βρέφη αναπαριστούν ό,τι 
έχουν βιώσει και χρειάζονται συχνά αυτή τη νευ-
ροβιολογική «επανεκκίνηση» για να μπορούν να 
επεξεργαστούν καινούριες πληροφορίες. Τα νήπια 
αντίστοιχα χρειάζονται τον ύπνο ώστε να ξεκουρά-
σουν σώμα και μυαλό και να ισορροπούν ανάμεσα 
στην υπερένταση του παιχνιδιού και την ηρεμία. Σε 

όλες τις ηλικίες τα παιδιά μετά τον ύπνο έχουν γεμί-
σει με όρεξη και χαρά και είναι έτοιμα να βιώσουν 
νέες εμπειρίες μάθησης. Παρόλα αυτά τούς είναι 
συχνά δύσκολο να αποκοιμηθούν, ιδιαίτερα όταν οι 
συνθήκες γύρω τους έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
ή είναι διασπαστικές. Φροντίζω ώστε τα βρέφη να 
κοιμούνται όποτε το καθένα έχει ανάγκη σε χωρι-
στό χώρο από αυτόν του παιχνιδιού και από τα με-
γαλύτερα παιδιά. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν τα συ-
μπεριλαμβάνω στη δημιουργία ζεστής και ήσυχης 
ατμόσφαιρας προκειμένου να προετοιμαστούν και 
να συμμετέχουν στις ατομικές τους ρουτίνες ύπνου 
(όπως παραμύθι, δίνω το μεταβατικό αντικείμενο ή 
το κουκλάκι και άλλα).
 
Συνεργάζομαι με τους γονείς για την υγεία και 
την ανάπτυξη των παιδιών

Η εδραίωση μιας σχέσης συνεργασίας με τους γο-
νείς αποτελεί σημαντικό στόχο της προσχολικής 
αγωγής για την υποστήριξη της υγείας και της ανά-
πτυξης των παιδιών. Μέσα από τη συστηματική επα-
φή με τους γονείς οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατό-
τητα να γνωρίσουν τις καθημερινές δραστηριότητες 
των παιδιών που φροντίζουν, αλλά και να συμβου-
λέψουν τους γονείς σε σχέση με την ανατροφή των 
παιδιών, προάγοντας συνήθειες που υποστηρίζουν 
τη σωματική και ψυχική τους υγεία καθώς και την 
ολιστική ανάπτυξή τους. Έρχομαι σε επαφή με τους 
γονείς μέσα από άτυπες συζητήσεις, αλλά και μέσα 
από οργανωμένες συναντήσεις, στις οποίες μπορεί 
να γίνεται αναφορά σε θέματα όπως η υγιεινή δια-
τροφή, ο ύπνος, η προσωπική υγιεινή, το παιχνίδι στο 
εξωτερικό περιβάλλον, η κοινωνική συναναστροφή 
με συνομήλικα παιδιά και ό,τι άλλο τους απασχολεί. 
Για τη βέλτιστη συνεργασία με τις οικογένειες, είναι 
σημαντικό οι παιδαγωγοί να είναι ευαισθητοποιη-
μένοι σε σχέση με θέματα διαπολιτισμικότητας και 
διαφορετικότητας. 

Εμπλέκω τα παιδιά στις διαδικασίες που 
αφορούν την ασφάλειά τους

Η προσοχή των παιδαγωγών προς τα παιδιά καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι σίγουρο πως εί-
ναι απαραίτητη στις μικρές ηλικίες. Η ασφάλεια των 
παιδιών όμως δεν σχετίζεται μόνο με την εποπτεία 
των ενηλίκων, αλλά και με τη δική τους σταδιακή 
κατανόηση των πιθανών κινδύνων και την ανάπτυ-
ξη στρατηγικών για τη διαχείριση του ρίσκου. Είναι 
λοιπόν σημαντικό να εξηγούμε στα παιδιά με ηλικι-
ακά κατάλληλους τρόπους τους λόγους που κάνουν 
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ένα αντικείμενο ή μια δραστηριότητα επικίνδυνα, 
αλλά και να τους δείχνουμε τρόπους που μπορούν 
να χρησιμοποιούν υλικά και εργαλεία με ασφάλεια. 
Για παράδειγμα, αν τα παιδιά παίζουν με ξύλα είναι 
σημαντικό να τους δείξουμε τον τρόπο να τα κρατάνε 
προς τα κάτω ώστε να μην μπορούν να χτυπήσουν 
στο πρόσωπό τους ή να θεσπίσουμε κανόνες όπως 
«τρέχουμε μόνο με ελεύθερα χέρια» ώστε να μπο-
ρούν να προστατέψουν το κεφάλι τους αν πέσουν. 

Επιτρέπω στα παιδιά ηλικιακά κατάλληλα 
ρίσκα

Η σταδιακή ανάληψη ηλικιακά κατάλληλων ρίσκων 
είναι κάτι που έχει συνδεθεί με την υπευθυνότητα, 
την ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά και τη μελλοντική 
ασφάλεια των παιδιών. Κάποιο ποσοστό ρίσκου εί-
ναι επίσης απαραίτητο για την ανάπτυξη των δεξιο-
τήτων των παιδιών σε ένα επόμενο επίπεδο απ’ αυτό 
που βρίσκονται. Γι’ αυτό, αναπτύσσω τις ικανότητες 
μου στην αξιολόγηση και διαχείριση του ρίσκου, 
ώστε να μπορώ να προβλέψω καταστάσεις που πι-
θανά θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα 
τα διευκολύνω να αναπτύξουν και τις δικές τους 
στρατηγικές για την αξιολόγηση και διαχείριση του 
ρίσκου, μέσα από την ενεργητική τους εμπλοκή σε 
ποικιλία δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτε-
ρικό περιβάλλον. 

Για να μπορέσει αυτό να συμβεί όμως, είναι επίσης 
σημαντικό οι γονείς να είναι ενημερωμένοι σε σχέ-
ση με τον σημαντικό ρόλο του ρίσκου στο παιχνίδι, 
αποδεχόμενοι πως μικροτραυματισμοί, όπως ένα 
γρατζουνισμένο γόνατο, είναι συνυφασμένοι με την 
παιδική ηλικία. 

Διασφαλίζω το καθημερινό παιχνίδι έξω όλες 
τις εποχές του χρόνου

Τα παιδιά έχουν ανάγκη να παίζουν έξω κάθε μέρα 
κατά την παραμονή τους στο πλαίσιο προσχολικής 
αγωγής, ανεξάρτητα από την εποχή και τον καιρό. 
Για να μπορούν όμως τα παιδιά να παίξουν έξω 
σε μια κρύα ή βροχερή μέρα είναι σημαντικό τόσο 
εκείνα όσο και οι παιδαγωγοί να έχουν τα κατάλλη-
λα ρούχα, όπως αδιάβροχα και γαλότσες, καθώς και 
αλλαξιές. 
Για να μπορέσει αυτό να πραγματοποιηθεί όμως εί-
ναι απαραίτητη και η ενημέρωση των γονέων τόσο 
σε σχέση με τη μεγάλη σημασία του παιχνιδιού έξω, 
αλλά και της αποσύνδεσης του κρύου με τις ιώσεις, 
που είναι πιο πιθανό να κολλήσουν τα παιδιά μέσα 
στην τάξη. 
Σε πρακτικό επίπεδο φροντίζω να υπάρχει χώρος 
αποθήκευσης των ρούχων όπου να μπορούν να 
στεγνώνουν, να διαμορφωθούν ρουτίνες που διευ-
κολύνουν τη μετάβαση από την αυλή στην τάξη με 
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όσο το δυνατόν λιγότερη αναστάτωση, καθώς και 
διαδικασίες για την αλλαγή των ρούχων με την ταυ-
τόχρονη ενίσχυση της αυτονομίας των παιδιών.

Προσφέρω πολλές ευκαιρίες κίνησης μέσα 
στην ημέρα

Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη μέτρια και έντονη φυσική 
δραστηριότητα για τη διασφάλιση της υγείας τους, 
αλλά και τις τακτικές ευκαιρίες κίνησης ώστε να 
αναπτύξουν κατάλληλα το σώμα τους και τις κινητι-
κές τους δεξιότητες. 
Τα μικρά παιδιά δεν είναι φτιαγμένα για να μένουν 
στατικά, η κίνηση λοιπόν πρέπει να είναι παρούσα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο υπό μορ-
φή «ψυχοκινητικών ασκήσεων» που συμβαίνουν 
μόνο κάποιες στιγμές μέσα στην εβδομάδα. 
Το εξωτερικό περιβάλλον με την ύπαρξη ποικίλων 
ελεύθερων υλικών ενισχύει τις ευκαιρίες των παι-
διών για κίνηση. Αλλά ακόμη και μέσα στην αίθου-
σα είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το πάτωμα 
ώστε να δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να χρησιμο-
ποιήσουν το σώμα τους. Κινούμαι στο πάτωμα ή στο 
επίπεδο που μπορούμε να έχουμε βλεμματική επα-
φή, χορεύω, δοκιμάζω ισορροπίες και συμμετέχω 
σε κινητικές προκλήσεις ώστε να λειτουργήσω ως 
έναυσμα για τις δικές τους δοκιμές. 

Διαμορφώνω το περιβάλλον με τρόπο που 
ευνοεί την ενεργητική στάση των παιδιών

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος αποτελεί έναν 
από τους βασικούς ρόλους των παιδαγωγών της 
προσχολικής αγωγής, μιας και επηρεάζει άμεσα τις 
δυνατότητες που προσφέρονται στα παιδιά, αλλά και 
τον τρόπο που κι εκείνα συμπεριφέρονται.
Τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περι-
βάλλον είναι σημαντικό να δίνουμε το μήνυμα πως 
θέλουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε φυσική δρα-
στηριότητα και κίνηση, να είναι αυτόνομα και ενερ-
γητικά να συνδιαμορφώνουν το περιβάλλον του παι-
χνιδιού τους.
Στο εσωτερικό περιβάλλον, το πάτωμα αποτελεί βα-
σικό σημείο παιχνιδιού όπως και στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να δια-
μορφώνεται με τρόπο που να επιτρέπει ποικιλία 
κινήσεων και δράσεων. Θυμάμαι πως η ενεργητική 
στάση των παιδιών δεν αφορά μόνο την κίνησή τους, 
αλλά σχετίζεται με την εξερεύνηση, τον πειραματι-
σμό, την αλληλεπίδραση, τη δημιουργική διάθεση 
και την αυτονομία τους. Πέρα λοιπόν από την πρό-
σβαση σε χώρους και υλικά παιχνιδιού, είναι σημα-
ντικό τα παιδιά να έχουν πρόσβαση και στα σημεία 
όπου καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες, 
ανάλογα με την ηλικία τους. Για παράδειγμα, να 
υπάρχει σκαλάκι ώστε τα παιδιά να φτάνουν τον νι-
πτήρα όπου πλένουν τα χέρια τους.
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Διασφαλίζω το καθηµερινό παιχνίδι 
έξω όλες τις εποχές του χρόνου

Παίζοντας:
Μεγαλώνω 

ασφαλής 
και υγιής

Παιδί

Παιδαγωγοί



72

Υλοποιώ 
δραστηριότητες 

αλληλεπίδρασης 
µεταξύ των 

παιδιών

 Αφιερώνω 
χρόνο στην 

ενίσχυση των 
σχέσεων των 

µελών της 
οµάδας Υποστηρίζω την 

ανάπτυξη  
ενσυναίσθησης 

Ενσωµατώνω 
τις ιδέες των 
παιδιών στην  
παιδαγωγική 

πράξη

Εµπλέκω τα 
παιδιά στη 

λήψη 
αποφάσεων 

Προσφέρω 
στα παιδιά 
ευκαιρίες 

γνωριµίας µε 
την κοινότητα

Διασφαλίζω την 
καθηµερινή 
επαφή των 
παιδιών µε 
στοιχεία της 

φύσης

Διασφαλίζω 
την ενεργή  
συµµετοχή 
όλων των 
παιδιών

Υπενθυµίζω τις 
συµφωνίες για την 

ασφάλεια και τη 
λειτουργία της 

οµάδας µε τρόπο 
ηλικιακά κατάλληλο

Υποστηρίζω τα 
παιδιά να 

επιλύουν τις 

διαφωνίες τους 

Σέβοµαι τον 

ρυθµό και τη 

µοναδικότητα 

κάθε παιδιού

Ενισχύω τη 
συµµετοχή των γονέων σε 

δραστηριότητες 
του πλαισίου προσχολικής αγωγής

Υποστηρίζω 

την ανάπτυξη 

σεβασµού για 

τη φύση και 

οικολογικής 

συνείδησης 

Προσφέρω 
στα παιδιά 

ευκαιρίες να 
παίξουν στο 

φυσικό 
περιβάλλον  

Μαθαίνω να 
νοιάζοµαι και να 

µπαίνω στη 
θέση των 

άλλων

Κάνω φίλους

Αναπτύσσω την 
αίσθηση ότι 
ανήκω σε 

οµάδες και 
κοινότητες

Απαντώ στη 
µοναδικότητα µε 

σεβασµό

Αρχίζω να 
κατανοώ τα 

αµοιβαία 
δικαιώµατα και 
ευθύνες και την 

έννοια της 
δικαιοσύνης

Έρχοµαι σε επαφή µε 
τη φύση, σέβοµαι και 

προστατεύω το 
περιβάλλον

Συµµετέχω 
ενεργά στη λήψη 

αποφάσεων

Συνδέοµαι 
και συνεισφέρω 

στους 
κόσµους µου

Παιδί

Παιδαγωγοί



73

Αφιερώνω χρόνο στην ενίσχυση των σχέσεων 
των μελών της ομάδας

Παρότι τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά στα οποία 
αναφερόμαστε παίζουν αρχικά ατομικά και στη συ-
νέχεια σε δυάδες και πολύ μικρές ομάδες, η αξία 
της ομάδας και της συναναστροφής είναι ιδιαίτερα 
ωφέλιμο να καλλιεργείται από πολύ νωρίς. Έτσι, κα-
θημερινά προσφέρω την ευκαιρία για την ανάπτυ-
ξη σχέσεων μεταξύ των παιδιών αρχικά με το να 
παρουσιάζω σε κάθε παιδί την ύπαρξη των άλλων 
παιδιών και στη συνέχεια με το να τα προτρέπω να 
εντοπίσουν κοινά ενδιαφέροντα στο παιχνίδι τους. 

Υλοποιώ δραστηριότητες αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των παιδιών

Στις πολύ μικρές ηλικίες η αλληλεπίδραση συμβαίνει 
όταν τα παιδιά εμπλέκονται αυθόρμητα. Για τα βρέφη 
η αλληλεπίδραση συμβαίνει ακόμα και όταν απλώς 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την ελευθερία να προ-
σεγγίσουν το ένα το άλλο. Όπως μεγαλώνουν αλληλε-
πιδρούν και συνδέονται όταν εμπλέκονται σε μικρές 
«αποστολές», δράσεις που έχουν πρακτικό νόημα για 
τα ίδια. Γι’ αυτό δημιουργώ ή φωτίζω συνθήκες που 
χρειάζονται ζευγάρια για να υλοποιηθούν όπως για 
παράδειγμα τη μεταφορά ενός κουτιού παιχνιδιών 
από ένα σημείο στο άλλο. Έτσι, καθημερινά παίζω 
μαζί τους χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους, περι-
γράφω τι αρέσει στον καθένα και στην καθεμιά ώστε 
να γίνεται αυτό σταδιακά συνειδητό σε όλα τα παιδιά, 
ξεκινάω ένα παιχνίδι που έχω παρατηρήσει ότι αρέ-
σει σε δύο ή περισσότερα παιδιά και αφήνω τη συνέ-
χεια στην αλληλεπίδραση τους. Κάθε στιγμή προκαλώ 
το να βιώσουν μια κοινή «χαρά» για κάτι που μπο-
ρούν να κάνουν μαζί μέσα στο παιχνίδι τους ή κάνο-
ντας μια λειτουργική «δουλειά». 

Υποστηρίζω την ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 
είναι η γνωριμία και η αναγνώριση των βασικών συ-
ναισθημάτων. Ακολουθώ τον ρυθμό κάθε παιδιού σε 
σχέση με το πώς κατανοεί αρχικά τα δικά του συναι-
σθήματα της χαράς, της λύπης, του θυμού, του φόβου, 
του ενθουσιασμό. Όταν ένα πολύ μικρό παιδί μπορεί 
να βιώσει και να αναγνωρίσει τα δικά του συναισθή-
ματα, φροντίζω να μεταφράζω και να κάνω ορατό το 
συναίσθημα που βιώνει ένα άλλο παιδί ή ενήλικας δί-
πλα του/της. Αντίστροφα, φροντίζω να επεξηγώ το τι 
σημαίνει η στάση ή η συμπεριφορά του/της για κάθε 
πλάσμα με το οποίο εμπλέκεται, είτε κάποιο άλλο παι-
δί είτε κάποιο πλάσμα της φύσης.

Προσφέρω στα παιδιά ευκαιρίες γνωριμίας με 
την κοινότητα

Το πλαίσιο προσχολικής αγωγής συχνά αποτελεί την 
πρώτη εμπειρία κοινότητας που βιώνουν τα παιδιά 
έξω από την οικογένειά τους. Είναι λοιπόν σημαντι-
κό, ανάλογα με την ηλικία τους, να έχουν ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης μέσα στην κοινότητα του προσχο-
λικού πλαισίου, μέσα από κοινές δράσεις με άλλες 
ομάδες και γιορτινές στιγμές. 
Η επαφή με την κοινότητα που περιβάλλει το πλαί-
σιο προσχολικής αγωγής αποτελεί επίσης μια άμε-
ση ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο 
γύρω τους και να αισθανθούν ότι ανήκουν στο κοι-
νωνικό τους περιβάλλον. Οργανώνω δράσεις όπως 
μικρούς περιπάτους στη γειτονιά ή επισκέψεις σε 
καθημερινά περιβάλλοντα π.χ. στον τοπικό φούρνο 
ή το οπωροπωλείο, σε χώρους παιχνιδιού π.χ. το το-
πικό πάρκο ή την κοντινή παιδική χαρά, ή σε σημεία 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, 
μνημεία, οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης 
στα παιδιά και ενισχύουν την κατανόησή τους για τον 
κόσμο γύρω τους με τρόπο βιωματικό. 

Ενισχύω τη συμμετοχή των γονέων σε 
δραστηριότητες του πλαισίου προσχολικής 
αγωγής

Η κοινότητα του πλαισίου προσχολικής αγωγής πε-
ριλαμβάνει και τους γονείς των παιδιών, οπότε είναι 
σημαντικό να συμμετέχουν με κατάλληλους τρόπους 
σε δραστηριότητες του πλαισίου. Μέσα από τη συμ-
μετοχή των γονέων ενισχύεται η σχέση τους με το 
πλαίσιο προσχολικής αγωγής και τους παιδαγω-
γούς, αυξάνεται η αίσθηση εμπιστοσύνης, δίνονται 
ευκαιρίες μοιράσματος εμπειριών και ανοίγονται 
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δρόμοι για την ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με 
θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη μάθηση 
των παιδιών. Καλώ τους γονείς να συμμετάσχουν σε 
δράσεις μαζί με τα παιδιά τους, να οργανώσουν δρά-
σεις για τα παιδιά ή για κάποιον κοινό σκοπό ενισχύ-
οντας έτσι τη δική τους μικρή κοινότητα. 

Σέβομαι τον ρυθμό και τη μοναδικότητα κάθε 
παιδιού

Κάθε παιδί αποτελεί μια μοναδική οντότητα. Η υπο-
στήριξη της ολιστικής ανάπτυξης των παιδιών είναι 
στόχος του πλαισίου προσχολικής αγωγής, με σεβα-
σμό όμως στον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού 
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την προσωπικότητά 
του, όσο και τα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία 
μέσα στα οποία μεγαλώνει. Αναγνωρίζω τη μονα-
δικότητα όταν γνωρίζω την «ιστορία ζωής» κάθε 
παιδιού, τις ενδεχόμενες αντίξοες συνθήκες που 
έχει συναντήσει και τις ιδιαίτερες στάσεις της οικο-
γένειάς του. Σέβομαι τον ρυθμό όταν παρατηρώ το 
παιχνίδι του κάθε παιδιού και προτείνω προεκτάσεις 
ή δραστηριότητες που το συνεχίζουν χωρίς προα-
παιτούμενα ή προσδοκία για συγκεκριμένα αποτε-
λέσματα. Μαθαίνω να παρατηρώ τη συμπεριφορά 
και την ανάπτυξη των παιδιών για να είμαι σε θέση 
να εντοπίσω όποια δυσκολία ή έκφανση της μοναδι-
κότητας προκύπτει. 

Διασφαλίζω την ενεργή συμμετοχή όλων των 
παιδιών

Η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στις δρα-
στηριότητες της ομάδας πρέπει να αποτελεί βασικό 
στόχο των παιδαγωγών. Σε περιπτώσεις που κάποιο 
παιδί δυσκολεύεται να πάρει μέρος στα δρώμενα, 
αναζητώ τρόπους που θα βοηθήσουν την ενεργή 
συμμετοχή του μέσα από προσαρμογές στο περι-
βάλλον, στη δραστηριότητα ή στη συμπεριφορά των 
ενηλίκων. Οι προσαρμογές στο περιβάλλον μπορεί 
να αφορούν τον χώρο, τα υλικά ή τον χρόνο που συμ-
βαίνει μια δράση. Οι προσαρμογές στη δραστηριότη-
τα μπορεί να σχετίζονται με την απαίτηση της δρα-
στηριότητας, τον αριθμό ή την πολυπλοκότητα των 
βημάτων και τη διάρκειά της. Οι αλλαγές σε σχέση 
με τη συμπεριφορά μου μπορεί να αφορούν το ύφος 
και τον τόνο της φωνής, τους τρόπους επικοινωνί-
ας π.χ. χρήση οπτικοποίησης για την ενίσχυση της 
λεκτικής επικοινωνίας, τις οδηγίες που δίνονται και 
φυσικά την υποστήριξη και βοήθεια που παρέχεται 
στο κάθε παιδί. Βασικός παράγοντας για τη διασφά-
λιση της συμμετοχής όλων των παιδιών αποτελεί η 
κατανόηση των αναγκών τους, σε συνεργασία με 
τους γονείς και με την εμπλοκή ειδικών όταν αυτό 
κρίνεται χρήσιμο.

Υπενθυμίζω τις συμφωνίες για την ασφάλεια 
και τη λειτουργία της ομάδας με τρόπο 
ηλικιακά κατάλληλο

Η εδραίωση επικοινωνίας με τα παιδιά γύρω από 
θέματα ασφάλειας αλλά και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
τους αποτελεί μία διαδικασία που μπορεί να διευ-
κολύνει τη λειτουργία της ομάδας. Είναι σημαντικό 
οι απαιτήσεις που τίθενται να αποτελούν «συμφωνί-
ες» με τα παιδιά και όχι μόνο «εντολές» προς αυτά, 
διασφαλίζοντας πως είναι αναπτυξιακά κατάλληλες, 
λογικές χωρίς υπερβολή, προβλέψιμες με κοινή 
στάση από την πλευρά των ενηλίκων, αλλά και με 
δυνατότητα ευελιξίας ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι, 
επικεντρωνόμαστε στον τρόπο που θέλουμε τα παι-
διά να συμπεριφέρονται και όχι στο τι δεν πρέπει να 
κάνουν π.χ. «ζητάω το παιχνίδι που θέλω» αντί «δεν 
αρπάζω». Ο τρόπος που οι συμφωνίες αυτές επικοι-
νωνούνται με τα παιδιά πρέπει να είναι ηλικιακά κα-
τάλληλος, χρησιμοποιώντας απλό και σύντομο λόγο 
και με χρήση οπτικοποίησης π.χ. αντικείμενα, εικό-
νες, φωτογραφίες και με θετικό συναίσθημα από την 
πλευρά των παιδαγωγών. Οι συμφωνίες εδραιώνο-
νται καλύτερα όταν αποτυπώνονται και μέσα από την 
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κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος π.χ. αν 
θέλουμε τα παιδιά να τακτοποιούν τα υλικά βοηθά-
ει να έχουμε κουτιά αποθήκευσης προσβάσιμα σε 
αυτά, με εικόνες του τι περιέχουν. Είναι σημαντικό 
να θυμόμαστε πως στις μικρές ηλικίες οι συμφωνί-
ες πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά, με υπομονή 
και κατανόηση από την πλευρά των παιδαγωγών 
χωρίς την προσδοκία ότι θα τηρηθούν άμεσα αλλά 
με εμπιστοσύνη ότι θα εμπεδωθούν από τη συχνή 
υπενθύμιση. 

Υποστηρίζω τα παιδιά να επιλύουν τις 
διαφωνίες τους

Οι διαφωνίες μεταξύ των μικρών παιδιών είναι μια 
φυσιολογική διαδικασία και οι παιδαγωγοί δεν εί-
ναι ρεαλιστικό ή χρήσιμο να στοχεύουν στην πλήρη 
εξάλειψη ή τη συγκάλυψή τους. Διευκολύνω τα 
παιδιά ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις δι-
αφωνίες τους με τρόπο κατάλληλο. Κάθε διαχείρι-
ση αποτελεί μια ευκαιρία για να αναπτύξουν την 
επικοινωνία τους, τις κοινωνικές τους δεξιότητες 
και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Υποστηρίζου-
με τα παιδιά στη διαδικασία αυτή, δημιουργώντας 
γέφυρες επικοινωνίας, βοηθώντας τα να βάλουν 
σε λόγια τα συναισθήματά τους και προτείνοντας 
τρόπους για την επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ 
τους. Αναγνωρίζουμε τα στοιχεία του περιβάλλο-
ντος που ενισχύουν την ένταση και τις συγκρούσεις 
μεταξύ των παιδιών π.χ. η ύπαρξη υπερβολικού 
θορύβου, η έλλειψη υλικών παιχνιδιού, η χρονική 
πίεση, και τα αλλάζουμε ώστε να προωθήσουμε 
την επίλυσή. 

Υποστηρίζω την ανάπτυξη σεβασμού για τη 
φύση και οικολογικής συνείδησης

Ο σεβασμός για τη φύση και η οικολογική συνεί-
δηση είναι στοιχεία που μπορούν να αναπτυχθούν 
από πολύ μικρή ηλικία οδηγώντας στην εδραίω-
ση προσωπικών στάσεων και συμπεριφορών που 
προστατεύουν το περιβάλλον. Με τους έξι από τους 
δεκαεπτά Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανά-
πτυξης να αφορούν το περιβάλλον και την οικολο-
γία, είναι σαφές ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
οφείλει να έχει έναν σημαντικό ρόλο σε οποιοδή-
ποτε παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στα 
παιδιά μικρής ηλικίας ενός πλαισίου προσχολικής 
αγωγής ο σεβασμός για τη φύση και η οικολογική 
συνείδηση αναπτύσσεται μέσα από απλές καθη-
μερινές πρακτικές και συμπεριφορές, όταν αυτές 
γίνονται συστηματικά και συνδυάζονται με τις σχε-
τικές επεξηγήσεις: η χρήση κάδου ανακύκλωσης, 
η κομποστοποίηση, η εξοικονόμηση ηλεκτρικού 
ρεύματος και νερού. Περαιτέρω μπορούν να συμ-
βάλλουν παραμύθια και τραγούδια για τη φύση και 
τα πλάσματά της αλλά και η επαφή με αυτά. Η κύ-
ρια διεργασία που επιτελεί μια δομή προσχολικής 
αγωγής επικοινωνώντας με τους γονείς ό,τι έχει 
σχέση με αυτή την πρακτική είναι η σταδιακή αλ-
λαγή νοοτροπίας και στάσης των οικογενειών που 
προκύπτει μέσα από την τοποθέτηση των παιδιών 
τους σε κάθε ενα από αυτά τα ζητήματα. 

Διασφαλίζω την καθημερινή επαφή των 
παιδιών με στοιχεία της φύσης

Τα στοιχεία της φύσης εμφανίζονται στο παιχνίδι 
μέσα από τον αέρα, το φως και τη σκιά, το νερό και 
το χώμα. Στην πράξη περιλαμβάνουν το παιχνίδι σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες, την απευθείας επαφή 
με τη γη και τον αέρα και τη δημιουργική επαφή 
με κατάλληλα φυσικά υλικά όπως φύλλα, πέτρες, 
κουκουνάρια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
ελεύθερα υλικά παιχνιδιού έξω αλλά και μέσα στην 
τάξη της εκάστοτε δομής. Το παιχνίδι με ελεύθερα 
υλικά βοηθάει τα παιδιά να εξελίξουν τη δημιουρ-
γικότητα, τη φαντασία και την εφευρετικότητά τους 
καθώς καλούνται να μεταμορφώσουν με τη φα-
ντασία τους ένα φυσικό υλικό ή μια σύνθεση υλι-
κών σε κάτι χρήσιμο για το παιχνίδι τους (π.χ. ένα 
κουκουνάρι πάνω σε ένα φύλλο μεταμορφώνεται 
σε μια τούρτα σε πιατέλα). Η επαφή των παιδιών 
με την ποικιλία σε υφές, χρώματα, βάρη, σχήματα 
την οποία προσφέρουν τα φυσικά υλικά αποτελεί 
μια πηγή αισθητηριακής ανάπτυξης όπως και η 
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επαφή με το νερό, το χώμα και τον αέρα. Τέλος, η 
αναγνώριση της θερμοκρασίας και η επιρροή μιας 
συνθήκης όπως ο πολύς ήλιος ή ο πολύς αέρας, η 
απόφαση για την αντιμετώπισή της και η κατάλληλη 
ένδυση ανάλογα με αυτή χαρίζει στα παιδιά ένα με-
γάλο μέρος αυτονομίας και αυτοπεποίθησης.

Προσφέρω στα παιδιά ευκαιρίες να παίξουν 
στο φυσικό περιβάλλον

Ο φυσικός κόσμος είναι ένας από τους κόσμους οι 
οποίοι περιβάλλουν τα παιδιά, αλλά ένας από τον 
οποίο διαρκώς απομακρύνονται, ιδιαίτερα τα παιδιά 
τα οποία ζουν στα αστικά κέντρα. Από την προσχολική 
κιόλας ηλικία είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια 
σχέση με το φυσικό περιβάλλον η οποία θα αποτε-
λέσει τη βάση για τη σχέση που θα έχει με τη φύση 
ως ενήλικας. Είτε πρόκειται για ένα δέντρο στη γωνιά 
του προαυλίου, για ένα φυσικό προαύλιο, για το πάρ-
κο της γειτονιάς, την παραλία στον όμορο Δήμο, ή ένα 
περιαστικό δάσος, το φυσικό περιβάλλον προσφέ-
ρει πολλές νέες επιλογές για παιχνίδι και ανακάλυ-
ψη. Οι διαφορετικές συνθήκες (π.χ. άλλη τοποθεσία, 
άλλες καιρικές συνθήκες) αλλά και οι διαφορετικές 
δραστηριότητες (π.χ. περίπατος, εξερεύνηση, ελεύ-
θερο παιχνίδι, κολατσιό, ανάγνωση παραμυθιού) σε 
ένα φυσικό περιβάλλον προσφέρουν αισθητηριακά 
πλούσιες εμπειρίες στα παιδιά αλλά και τη δυνατότητα 
να γενικεύσουν ήδη κατακτημένες δεξιότητες σε ένα 
«μεγαλύτερο από τα ίδια» περιβάλλον. 

Ενσωματώνω τις ιδέες των παιδιών στην 
παιδαγωγική πράξη

Η παιδαγωγική πράξη στην προσχολική αγωγή είναι 
συνυφασμένη με την ενεργοποίηση του εσωτερικού 

κινήτρου των παιδιών, την ενεργητική τους εμπλοκή 
και τη θετική επένδυσή τους στη μάθηση. Είναι λοι-
πόν σημαντικό οι ιδέες και οι επιθυμίες των παιδιών 
να ακούγονται, αλλά και να συμπεριλαμβάνονται όσο 
περισσότερο γίνεται στις παιδαγωγικές δράσεις του 
πλαισίου. Αυτό μπορεί να αφορά τη θεματολογία της 
δράσης, τον στόχο, τον χώρο όπου πραγματοποιεί-
ται, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τη διαδικα-
σία ή τον τρόπο καταγραφής. Συν-δημιουργώ την 
παιδαγωγική εμπειρία με τα παιδιά κι έτσι οι δρά-
σεις γίνονται πιο θελκτικές για τα παιδιά, αλλά και 
δημιουργώ τις συνθήκες ώστε να έχουν πραγματικό 
νόημα για εκείνα.

Εμπλέκω τα παιδιά στη λήψη αποφάσεων

Στο παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη εκφράζονται δύο 
βασικές παραδοχές σε σχέση με τον τρόπο που αντι-
μετωπίζονται τα παιδιά. Η πρώτη έχει να κάνει με 
την αξία της δημοκρατίας και η δεύτερη με τη θε-
ώρηση των παιδιών ως ικανών. Αυτές οι αρχές 
όμως δεν έχουν νόημα αν στην πράξη τα παιδιά δεν 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 
τα αφορούν. Είναι δεδομένο πως μέσα σε μια δομή 
προσχολικής αγωγής κάποιες πρακτικές σε σχέση 
με τη λειτουργία είναι ήδη καθορισμένες από την 
ίδια τη δομή, αλλά σε θέματα που τα παιδιά μπορούν 
και πρέπει να έχουν επιλογή είναι ωφέλιμο να θε-
σπιστούν οι διαδικασίες ώστε, σεβόμενοι την ηλι-
κία τους, να τα εμπλέκουμε στη λήψη αποφάσεων. 
Προωθώ ακόμη και παιδιά που δεν έχουν ακόμη 
αναπτύξει την ομιλία τους να συμμετέχουν στη λήψη 
αποφάσεων, επικοινωνώντας όπως μπορούν τις 
επιλογές τους με εξωλεκτικούς τρόπους όπως για 
παράδειγμα, δείχνοντας. 

ΚΥΨΕΛΗ
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Παρατηρώ και αποκωδικοποιώ τη μη λεκτική 
επικοινωνία των παιδιών

Η επικοινωνιακή ικανότητα αυξάνεται όσο αυξάνεται 
και το ενδιαφέρον για τη σχέση. Όσο περισσότερο δη-
λαδή ο/η ενήλικας μπορεί να αποκωδικοποιήσει και 
να ενδιαφερθεί για τη μη λεκτική επικοινωνία, για το 
μέσο που το παιδί χρησιμοποιεί τόσο πιο αποδοτική 
γίνεται μια επικοινωνία χωρίς λόγια. Μη λεκτική ορί-
ζεται η επικοινωνία που γίνεται με τη σωματική και τη 
συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών που επι-
κοινωνούν. Aποκωδικοποιώ όποιο μέσο χρησιμο-
ποιεί το παιδί. Κάποια από τα λεκτικά σύμβολα που 
χρησιμοποιεί αυθόρμητα το παιδί είναι το ύφος, ο τό-
νος, η διάθεση και οι χειρονομίες, τα νοήματα, η μίμη-
ση κινήσεων, η αλληλεπίδρασή του, η θέση του στον 
χώρο σε σχέση με τον εαυτό του και σε σχέση με τα 
άλλα παιδιά. Αφουγκράζομαι τα σύμβολα κάθε παι-
διού με στόχο να το βοηθήσω να αυξήσει την επικοι-
νωνιακή ικανότητά του και τη διάθεσή του για περισ-
σότερη επικοινωνία, χτίζοντας έτσι ισχυρό εσωτερικό 
κίνητρο που θα οδηγήσει στη χρήση του λόγου. 

Δίνω χώρο και χρόνο στα παιδιά να 
εκφράσουν τις ανάγκες τους

Ένα βρέφος ή ένα πολύ μικρό παιδί πρέπει να βρίσκει 
χρόνο ανάμεσα στις κουβέντες ή τις ασχολίες των 
ενηλίκων προκειμένου να ξεκινήσει μια επικοινωνία. 
Έτσι, κάθε φορά που παρατηρώ ένα παιδί να εκκινεί 
μια επικοινωνία εστιάζω στην παύση. Με την παύση 
δουλεύουμε την αναμονή που είναι η αρχή της επι-
κοινωνίας. Αν περιμένω, βλέπω, ακούω, τότε παίρνω 
ένα μήνυμα και μετά παράγω κι εγώ κάτι ως επικοι-
νωνία. Είτε το ίδιο είτε κάτι διαφορετικό. Έτσι εδραιώ-
νεται η διαδικασία «σειρά μου-σειρά σου», όπως και 
στον διάλογο. 

Αφηγούμαι ή διαβάζω παραμύθια

Η τέχνη της αφήγησης έχει πολύ βαθιά τις ρίζες της σε 
κάθε πολιτισμό ως η βασική μορφή επικοινωνίας ανά-
μεσα στους ανθρώπους του κάθε λαού. Όταν αφηγού-
μαι ή διαβάζω μια ιστορία, ένα παραμύθι μεταφέρω 
στο παιδί-ακροατή έναν ολόκληρο κόσμο. Αξιοποιώ 
τη φωνή μου για να επικοινωνήσω τα συναισθήματα, 
ρυθμίζω την ένταση, την ταχύτητα και την καθαρότη-
τα στον λόγο μου έτσι ώστε τα παιδιά να εμπλέκονται 
με την ιστορία ή το παραμύθι και να εξασκούνται στην 
ενεργητική ακρόαση.
Η αφήγηση και η ανάγνωση βιβλίων στα μικρά παιδιά 
κινητοποιεί την ανάπτυξη του εγκεφάλου, ωθεί την 
έναρξη του λόγου και ενισχύει την αλληλεπίδραση 
ενήλικα-παιδιού και το κίνητρο για μάθηση. Κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης είναι σημαντικό να δίνω την 
ευκαιρία στα παιδιά να συζητάνε το περιεχόμενο και να 
εκφράζονται, αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτό τόσο 
τη γλωσσική μάθηση όσο και την κριτική σκέψη. Αντί-
στοιχα, η εξερεύνηση των πρώτων βιβλίων από τα 
βρέφη πρέπει να συνοδεύεται από επικοινωνία με τον 
ενήλικα, με έναυσμα τις εικόνες ή το θέμα του βιβλίου.

Διαμορφώνω τον χώρο ώστε να προάγει την 
επικοινωνία και μειώνω τους θορύβους

Μέσα σε ένα ήρεμο αλλά πλούσιο σε ερεθίσματα πε-
ριβάλλον κάθε παιδί ενεργοποιείται περισσότερο να 
επικοινωνήσει. Φροντίζω ώστε τα παιχνίδια να είναι 
τακτοποιημένα σε ράφια μέσα σε κουτιά και τα παι-
διά να έχουν πρόσβαση σε αυτά, άρα και επιλογή 
από πολύ μικρή ηλικία. Ακολουθώντας το παιχνί-
δι αφαιρώ διασπαστικά αντικείμενα από τον χώρο 
που παίζουμε. Έτσι υποστηρίζω την οργάνωση του 
χώρου που προωθεί την οργάνωση της σκέψης και 
βοηθώ τα παιδιά να εστιάσουν σε ένα αντικείμενο ή 
μια κατηγορία αντικειμένων που τους προκαλεί το 
ενδιαφέρον. Συζητώντας μαζί τους ή μιλώντας μό-
νοι μας για αυτό που έχουν επιλέξει, εμπλουτίζεται 
το λεξιλόγιο, βιώνουν τη χαρά του να μοιράζονται μια 
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επιθυμία τους που ικανοποιήθηκε, εκδηλώνουν την 
επιλογή τους και κωδικοποιούν τους ήχους που είναι 
πιθανότερο να συνοδεύσουν την επιλεγμένη δράση 
τους. Αντίστοιχα, όταν το περιβάλλον είναι γνωστό κι 
οργανωμένο προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια για 
επικοινωνία και εξερεύνηση που χρειάζονται τα πολύ 
μικρά παιδιά. Επιπλέον ελέγχω και περιορίζω τον 
θόρυβο που δεν σχετίζεται με τη δράση των παιδιών 
έτσι ώστε να μπορούν να εστιάσουν σε ό,τι κάνουν 
αλλά και να δοκιμάσουν τους δικούς τους ήχους. 

Εμπλουτίζω την επικοινωνία μου με κινήσεις 
και εκφράσεις του προσώπου

Ήδη από τη γέννηση, ένα βρέφος επικοινωνεί μιμού-
μενο τις εκφράσεις των γονιών του. Όσο πιο εκφρα-
στική είναι η επικοινωνία μου τόσο περισσότερο μετα-
δίδω το συναίσθημα, την αίσθηση και το νόημα αυτού 
που επικοινωνώ. Φροντίζω να επικοινωνώ ειλικρινά 
εστιάζοντας στις πραγματικές συνδέσεις εκφράσεων 
και κινήσεων με τα όσα λέω, χωρίς υπερβολές που 
δίνουν περισσότερο θεατρικές ερμηνείες . Έτσι, δίνω 
το μήνυμα στα παιδιά ότι αντιλαμβάνομαι την κίνηση 
και την γκριμάτσα ως πρωτότυπη επικοινωνία και ότι 
είμαι έτοιμος/η να ανταποκριθώ σε αυτήν. Αντίστοι-
χα, εμπλουτίζω το εκφραστικό ρεπερτόριό τους ώστε 
όταν αργότερα μιλούν να έχουν μια μεγάλη ποικιλία 
ενισχυτικών εκφραστικών μέσων του λόγου. 

Αξιοποιώ ρίμες, τραγούδια, ταχταρίσματα ως 
πρώτες εμπειρίες φωνολογικής επίγνωσης

Ο ρυθμός και η επανάληψη των τραγουδιών και άλλων 
μορφών λόγου βοηθούν πολύ τα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή με τους ήχους, τη μίμησή τους, και την επανά-
ληψή τους. Τα παλαμάκια και οι κινήσεις που μπορού-
με να κάνουμε ρυθμικά είναι μια πολύ ωραία βάση για 
τη μετέπειτα καλλιέργεια φωνολογικών δεξιοτήτων 
που οδηγούν αργότερα στον συλλαβισμό ή τον εντοπι-
σμό του που είναι ο ήχος σε μια λέξη. Κάνοντας μια 
πρώτη επαφή λοιπόν με τους ήχους των λέξεων είτε 
με μια επιμήκυνση είτε με μια ρυθμική φόρμα, υπο-
στηρίζω την ακουστική ικανότητα που είναι η βάση για 
την εξάσκηση και πολύ αργότερα την κατάκτηση της 
φωνολογικής επίγνωσης.

Προωθώ την ενεργητική ακρόαση

Η ενεργητική ακρόαση έχει να κάνει με την ενερ-
γητική συμμετοχή και σύνδεση, με τον τρόπο που 
ακούει ο ακροατής. Ο στόχος είναι η ενίσχυση και η 
διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσα από ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης και αποδοχής. Βοηθάει στην καλύτερη 
κατανόηση του μηνύματος στην επικοινωνία. Θυμά-
μαι να ανακεφαλαιώνω και να κάνω παράφραση αυ-
τών που επικοινωνεί κάθε παιδί. Μπορώ να δώσω 
μια περίληψη του νοήματος που θέλει να πει. Αν το 
παιδί δεν χρησιμοποιεί λέξεις και με κάποιον άλλο 
τρόπο εγώ έχω καταλάβει, μπορώ λεκτικά να του με-
ταφέρω το μήνυμά του ώστε να καταλάβει ότι ακούω 
και έχω κατανοήσει αυτό που επικοινωνεί. Με αυτόν 
τον τρόπο, παίρνει την επιβεβαίωση ότι έχει νόημα η 
επικοινωνία. Δηλαδή χρησιμοποιώ τη δική μου επι-
κοινωνία ώστε να δείχνω στο παιδί ότι ακούω, κάνω 
βλεμματική επαφή, κάνω νεύματα για να το επιβεβαι-
ώσω, ώστε το παιδί να μπορεί να επικοινωνεί ελεύ-
θερα αυτό που θέλει.

Προάγω τη μίμηση ήχων και κινήσεων 

Η βάση της επικοινωνίας για τα βρέφη και τα πολύ μι-
κρά παιδιά είναι η αναπαραγωγή των ήχων και των 
κινήσεων που υπάρχουν γύρω τους. Σε κάθε ευκαιρία 
συνδέω αυτό που λέω ή αυτό που τα παιδιά επικοινω-
νούν, με έναν ήχο ή μια κίνηση και συχνά εφευρίσκω 
συνδέσεις που διευκολύνουν τα παιδιά να απομνημο-
νεύουν λέξεις ή ρουτίνες. Φροντίζω να προτείνω 
απλούς και σύντομους ήχους ή απλές και γραμμικές 
κινήσεις που τα παιδιά μπορούν να αναπαράξουν και 
να διανθίζουν με τον τρόπο τους. Κάνω τους ήχους ή 
τις κινήσεις που σκέφτομαι ή βγαίνουν φυσικά και 
εμπλέκομαι με τα παιδιά την ώρα που προτείνω κάτι 
έτσι ώστε να αποζητώ την αμφίδρομη επικοινωνία και 
όχι μόνο να «ζητώ» την ανταπόκρισή τους στο δικό μου 
ερέθισμα. Μέσα από τη μίμηση ήχων και κινήσεων το 
παιδί συνδέεται με την ομάδα και γίνεται μια εισαγωγή 
σε έννοιες όπως η ταχύτητα, η ένταση και ο ρυθμός 
που βοηθούν την υπόλοιπη εξέλιξή του. 

ΚΥΨΕΛΗ
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Χρησιμοποιώ τη μουσική και το τραγούδι ως 
μέσο επικοινωνίας

Τα παιδιά ανταποκρίνονται άμεσα και ενστικτωδώς 
στη μουσική. Η μουσική και το τραγούδι βοηθούν 
στην ακουστική συγκέντρωση, στον εμπλουτισμό του 
λεξιλογίου, στην ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης, 
παρακινούν για μάθηση και ενισχύουν την αίσθηση 
της ομαδικότητας. Με τη μουσική και το τραγούδι 
δημιουργείται ένα θετικό κλίμα επικοινωνίας μέσα 
στο οποίο ζωντανεύουν εικόνες συχνά διαφορετικές 
σε κάθε παιδί δίνοντας μια ακόμα ευκαιρία για μοί-
ρασμα. Τα στοιχεία του ρυθμού, της μελωδίας αλλά 
κυρίως της παύσης που συμβαίνουν στη μουσική 
προσομοιώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για μια 
αποδοτική επικοινωνία. 

Προωθώ την επικοινωνία και τη 
συναισθηματική έκφραση των παιδιών

Ένας βασικός λόγος να γίνεται μια επικοινωνία λεκτι-
κά ή μη λεκτικά είναι για να μοιράζονται οι άνθρωποι 
τους εαυτούς τους, να δοκιμάζουν αν οι συμπερι-
φορές τους είναι αποδεκτές από τους/τις άλλους/ες 
και για να ανταλλάσσουν σφαιρικές εμπειρίες. Έτσι, 
υποστηρίζω τα παιδιά στο να συνειδητοποιήσουν τα 
συναισθήματά τους. Χρησιμοποιώ λεκτική ακολουθία 
που σημαίνει ότι ανταποκρίνομαι και ότι κάνω αναφο-
ρά στα συναισθήματα χωρίς σχόλια. Θυμάμαι να επα-
ναλαμβάνω τις φράσεις ή να μεταφράζω τα λεκτικά 
σύμβολα του κάθε παιδιού επιλεκτικά με στόχο να το 
ενθαρρύνω να επικοινωνήσει πιο ολοκληρωμένα τις 
σκέψεις του κι έτσι να συνδεθεί και να έρθει σε επαφή 
με το συναίσθημά του. 

Μιλάω στα παιδιά και με τα παιδιά 

Μια απαραίτητη συνθήκη για κάθε επικοινωνία είναι 
το ενδιαφέρον που έχουν οι εμπλεκόμενοι/ες για να 
συμβεί. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο να μιλάω στα παιδιά 
για διάφορα θέματα που προκύπτουν, να περιγράφω 
όσα συμβαίνουν, να αναπαράγω τραγούδια και γενι-
κά να είμαι πομπός επικοινωνίας. Είναι όμως ακόμα 
πιο πολύτιμο να επενδύω στην επικοινωνία μαζί τους 
με αληθινό ενδιαφέρον. Να κατεβαίνω στο ύψος τους 
για να τα κοιτάω στα μάτια. Να απαντάω με λέξεις ή 
με άλλους τρόπους στο ζητούμενό τους, να επικοι-
νωνώ με όλες μου τις αισθήσεις οξυμένες. Να δίνω 
ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνήσουν ουσιαστικά 
μαζί μου ώστε να επενδύουν ολοένα και περισσότερο 
στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Επικοινωνώ με τα παιδιά σε όλες τις 
καθημερινές δραστηριότητες

Κάθε συναναστροφή με τα παιδιά είναι μια ευκαιρία 
για την ανάπτυξη του λόγου και της επικοινωνίας. Δίνω 
χώρο και χρόνο στα παιδιά να πουν ή να εκφράσουν 
αυτό που θέλουν, αλλά φροντίζω παράλληλα να περι-
γράφω τα όσα συμβαίνουν ή κάνουμε μαζί τόσο όταν 
παίζουμε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων φρο-
ντίδας, όσο και στην προετοιμασία ή τη διάρκεια των 
μεταβάσεων. Επιπλέον συζητάω μαζί τους χωρίς να 
ασκώ πίεση, αφήνοντας κενό χρόνο να απαντήσουν ή 
να τοποθετηθούν όπου υπάρχει δυνατότητα για αυθόρ-
μητη, μη προγραμματισμένη επικοινωνία όπως στο 
φαγητό, στην ώρα του αλλάγματος ή στον κήπο.

Ενισχύω την επικοινωνία μέσα από την 
οπτικοποίηση

Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή, όχι απαραίτητα λέξε-
ων, αλλά μηνυμάτων, ανάμεσα στον πομπό και τον 
δέκτη. Η επικοινωνία ενισχύεται με τη χρήση οπτι-
κών μέσων, όπως εικόνων, φωτογραφιών, σημάτων 
και συμβόλων.
Η οπτικοποίηση των εννοιών και των λέξεων που 
αναφέρονται σε αντικείμενα, παιχνίδια και δραστηριό-
τητες της καθημερινότητας των παιδιών, μπορεί να τα 
βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων 
που χρειάζονται για να επικοινωνήσουν. Βλέποντας 
γνώριμα σύμβολα καλλιεργείται το εσωτερικό τους 
κίνητρο, μπορούν δηλαδή να καταλάβουν ότι το οπτι-
κό μέσο αφορά κάτι που αφορά και τα ίδια. Έτσι όταν ο 
ενήλικας καταλαβαίνει και απαντάει στο μήνυμα που 
του μεταφέρουν/επικοινωνούν τα παιδιά, δείχνοντάς 
του μια εικόνα ή ένα σύμβολο, συμβάλει στην ενίσχυ-
ση της διάθεσής τους για λειτουργική επικοινωνία και 
στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Π.χ. όταν τα 
παιδιά δείχνουν μια εικόνα, που αντιστοιχεί στον τίτλο 
του αγαπημένου τους τραγουδιού, επικοινωνούν μια 
επιθυμία/προτίμηση τους.
Η οπτικοποίηση αποτελεί ένα πολύ ωραίο ερέθισμα 
για επικοινωνία και είναι σημαντικό να υπάρχει πα-
ντού στον χώρο όπως για παράδειγμα στους τοίχους, 
ώστε το παιδί να μπορεί να συνδέεται με τις δράσεις 
που συμβαινουν, να ζητάει αυτό που θέλει όταν δεν 
έχει ακόμα λεκτική επικοινωνία, να έχει την αυτοπε-
ποίθηση ότι ξέρει τι μήνυμα έχει κάθε οπτικοποιημέ-
νο ερέθισμα και έτσι να αποκτά καλύτερο έλεγχο του 
περιβάλλοντός του. Ο έλεγχος χαρίζει περισσότερη 
ασφάλεια και δίνει ακόμα περισσότερα εναύσματα 
για επικοινωνία. 

Επικοινωνώ
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Στολίζω τον χώρο με λέξεις και σύμβολα 

Σε συνέχεια της οπτικοποίησης που αφορά περισσό-
τερο τη λειτουργική επικοινωνία, έρχεται η επένδυση 
των χώρων με ενδιαφέροντα για τα παιδιά ερεθίσμα-
τα όπως το όνομά τους δίπλα σε ένα σύμβολο που 
έχουν τα ίδια επιλέξει, μια αφίσα με εικονογραφη-
μένο το τραγούδι της καλημέρας, ένα βέλος όμορφα 
διακοσμημένο που οδηγεί στο μπάνιο από το δωμάτιο 
παιχνιδιού και άλλα. Όσο περισσότερο εκτίθεται ένα 
παιδί σε λέξεις και σύμβολα που καταλαβαίνει, τόσο 
περισσότερο τα αναζητά ώστε να μοιραστεί τις εμπει-
ρίες του και να εκφράσει τις ανάγκες του με τρίτους 
και ιδιαίτερα με ενήλικες. 

Φωτογραφίζω τις δράσεις των παιδιών και τις 
συζητάω μαζί τους

Η δύναμη της εικόνας είναι γενικά πολύ μεγάλη. Ειδι-
κά για τα μικρά παιδιά, οι εικόνες βοηθούν στο να 
ταυτίζουν αντικείμενα ή δράσεις με συγκριμένες λέ-
ξεις. Όταν οι εικόνες που μοιραζόμαστε είναι σχετικές 
με την καθημερινότητά τους ή πραγματικές φωτογρα-
φίες από τα ίδια σε δράση, τότε η επικοινωνία επικε-
ντρώνεται στη σύνδεση με τις εμπειρίες τους και με 
την ομάδα, και τα παιδιά βιώνουν την αξία του να μοι-
ράζεσαι. Επιπλέον, εξασκούν την παρατηρητικότητά 
τους, τη μνήμη τους και όπως σε κάθε έκφανση της 
επικοινωνίας, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους -λεκτι-
κό ή μη. 

Κάνω ανοιχτές ερωτήσεις 

Η διαδικασία των ερωτήσεων είναι μια πολύ βασική 
μορφή επικοινωνίας. Κάθε ερώτηση γεννά την προ-
σμονή μιας απάντησης και δίνει μια καινούρια πλη-
ροφορία σε αυτόν ή αυτήν που την κάνει. Προκειμέ-
νου τα πολύ μικρά παιδιά να αποκτήσουν σταδιακά 
το θάρρος να απαντούν σε ερωτήσεις άρα και να τις 
κάνουν, απαραίτητο βήμα πριν από την ανοιχτή ερώ-
τηση είναι μια κλειστού τύπου μικρή με συγκεκριμέ-
νη εφικτή απάντηση. Παρόλα αυτά, εφόσον ένα παιδί 
έχει κατανοήσει το νόημα των ερωταπαντήσεων, το να 
προωθώ τις ανοιχτές ερωτήσεις δημιουργεί άπειρες 
δυνατότητες επικοινωνίας. Οι ανοιχτές ερωτήσεις, 
εκείνες δηλαδή που αφήνουν απεριόριστο περιθώριο 
για σύνθεση της απάντησης και έχουν τόσες απαντή-
σεις όσα και τα άτομα που τις απαντούν επιτρέπουν σε 
κάθε παιδί να εκφράσει άμεσα τη σκέψη του, να κάνει 
καινούριες ερωτήσεις, να φαντάζεται και να δίνει μα-
κροσκελείς απαντήσεις που δυναμώνουν τη φαντα-
σία και ταυτόχρονα ενισχύουν τη διαδοχική σκέψη. 

Καταγράφω τα λόγια και τις ιστορίες των 
παιδιών και τις μοιράζομαι με τους γονείς 

Η επικοινωνία που γίνεται ανάμεσα σε παιδαγωγούς 
και παιδιά κάθε ηλικίας περιέχει πολύ περισσότε-
ρα νοήματα από τις λέξεις που ανταλλάσσουν. Γι’ 
αυτό, προωθώ την επικοινωνία όταν καταγράφω τις 
ιστορίες μάθησης των παιδιών, τα λόγια που χρησι-
μοποιούν για να περιγράψουν κάτι ή τις ατάκες που 
συνοδεύουν συνήθως μια καινούρια κατάκτηση ή 
ανακάλυψή τους. Όταν αυτές οι λέξεις είναι κάπου 
γραμμένες, είναι εφικτό να μεταφερθεί άμεσα στους 
γονείς των παιδιών και σε όσους/όσες ενδιαφέρονται 
μια ολόκληρη περιπέτεια που μπορεί να έχει συμβεί 
μέσα στην ημέρα μας. Έτσι, δίνουμε έναυσμα για επι-
κοινωνία στο σπίτι, με θέματα που αφορούν την ημέ-
ρα των παιδιών μαζί μας.
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Παίζοντας:
Επικοινωνώ

Παιδί

Παιδαγωγοί
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Διασφαλίζοντας ότι ανοίγονται, αξιοποιούνται 
και αποκτούν ρυθμό οι παρακάτω διαδρο-
μές, οι παιδαγωγοί κάθε δομής μπορούν να 
συζητούν, να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται 
και να αυτοαξιολογούν τις εμπειρίες μάθησης 
που προσφέρουν στα παιδιά της δομής τους. 

Αυτές οι διαδρομές αιτιολογούν στους παιδα-
γωγούς το «γιατί» είναι απαραίτητο να συμ-
βαίνουν τα παραπάνω κάθε μέρα. Όταν υπο-
στηρίζονται οι Διαδρομές και γίνονται ορατές 
στα παιδιά, είναι εφικτό να συνδιαλέγονται 
παιδιά και παιδαγωγοί με σεβασμό και ισοτι-
μία στην καθημερινότητα.

5.3 Διαδρομές

ΚΥΨΕΛΗ
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5.4 Περιβάλλοντα μάθησης 

Κάθε σημείο του χώρου θα μπορούσε να οριστεί 
ως περιβάλλον μάθησης για τα βρέφη και τα νήπια 
που βρίσκονται στις δομές προσχολικής αγωγής. 
Όσο μικρότερο είναι ένα παιδί τόσο μεγαλύτερη αξία 
έχει η λεπτομέρεια με την οποία έχει διαμορφωθεί 
το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται, τόσο σχετι-
κά με την ασφάλεια όσο και με την παιδαγωγική. Η 
απλοποίηση του περιβάλλοντος σε σχέση με τα ερε-
θίσματα στον χώρο, η ισορροπία των ερεθισμάτων, 
η ποσότητα των αντικειμένων που εμφανίζονται 
ταυτόχρονα, η ανάγκη για τη συσχέτιση του χώρου 
και του χρόνου που έχει ένα παιδί να αξιοποιήσει 
τον χώρο αυτόν, η κατάλληλη στάση του ενήλικα, η 
επαφή του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο εί-
ναι μερικά από τα απαραίτητα στοιχεία ενός περι-
βάλλοντος μάθησης για παιδιά 0 έως 4 ετών. Στις 
επόμενες σελίδες περιγράφονται τα απαραίτητα 
περιβάλλοντα μάθησης για κάθε δομή και κάποιοι 
τρόποι αξιοποίησής τους. Ιδανικό θα ήταν τα βρέ-
φη να αξιοποιούν άλλους χώρους από αυτούς που 
χρησιμοποιούν τα νήπια κυρίως για να μπορούν να 
διασφαλίζονται διαρκώς οι κανόνες ασφαλείας και 
υγιεινής ώστε τα βρέφη να έχουν δικαίωμα στον 
πειραματισμό και την ελεύθερη κίνηση στον χώρο 
τους. Για τον εξωτερικό χώρο προτείνεται η χρήση 
σε διαφορετικές ώρες έτσι ώστε να μπορεί να αξι-
οποιηθεί στο μέγιστο η δυνατότητα παιχνιδιού από 

κάθε ηλικία. Πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των 
υλικών, η οποία ορίζεται ανάλογα με την ηλικία των 
παιδιών, όλες οι ηλικίες των παιδιών 0 έως 4 ετών 
με την ανάλογη προτροπή μπορούν να παίξουν έξω 
με ασφάλεια, όπως συμβαίνει και στους εσωτερι-
κούς χώρους κάθε δομής προσχολικής αγωγής.
Η «τάξη» του παιδικού σταθμού πρέπει να οργανώ-
νεται ώστε να στεγάσει την εξερεύνηση των παιδιών 
μέσω υλικών που προάγουν το παιχνίδι. Το περι-
βάλλον της τάξης χρειάζεται να προσφέρει επιλογές, 
με τα υλικά μάθησης να είναι ενδιαφέροντα, επαρ-
κή και σχετικά με τις εμπειρίες ζωής του παιδιού 
(Barresi, 2014, PlayEngland, 2014).
Πέρα από τον ρόλο όμως που έχουν τα υλικά, κα-
θοριστική σημασία έχει η αλληλεπίδραση των παι-
διών με τις/τους παιδαγωγούς κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και 
υλικού. Παρότι η έννοια του παιχνιδιού εμπεριέχει 
την αυτοκατεύθυνση, οι ενήλικες παίζουν έναν κε-
ντρικό ρόλο, παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον 
και ενισχύοντας τις εμπειρίες των παιδιών (Santer, 
Griffiths and Goodall, 2007).
Έτσι, οι παιδαγωγοι υποστηρίζουν τα παιδιά, δίνοντας 
ιδέες και κατεύθυνση ή παίζοντας μαζί τους. Είναι ση-
μαντικό να υπάρχει παρουσία ενήλικα, είτε εμπλέκεται 
είτε όχι, να ενθαρρύνεται η επικοινωνία ανά πάσα στιγ-
μή και να δίνονται τα κατάλληλα ερεθίσματα.

ΚΥΨΕΛΗ
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Η Dowling (2005) 
αναφέρει επτά αρχές 
για το πώς θα πρέπει 
να είναι δομημένο το 
περιβάλλον προκειμένου 
να προωθήσουμε τη 
μάθηση των παιδιών:
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Δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες 
και με καταστάσεις που τους ενδιαφέρουν και 
που τους κινούν την περιέργεια.

Πρόσβαση σε μια ποικιλία από δυνατότητες, 
οι οποίες να είναι διαρκώς διαθέσιμες. 

Χώρος μέσα και έξω ώστε να μετακινούνται 
και να κάνουν πράγματα χωρίς να τους 
ενοχλούν οι άλλοι. 

Χρόνος για να εξασκηθούν και να εφαρμόσουν 
αυτά που έχουν μάθει, να ανακαλύψουν και να 
πειραματιστούν εις βάθος, να ακολουθήσουν 
τα ενδιαφέροντα και τις αποφάσεις τους και να 
κάνουν διασυνδέσεις. 

Δυνατότητα σύνδεσης των εμπειριών 
τους στο σπίτι, με τις εμπειρίες τους από 
τον χώρο του σχολείου. 

Δυνατότητες για να εξασκήσουν τη σκέψη 
τους γύρω από ιδέες, με λέξεις και εικόνες. 

Δυνατότητες να σκέφτονται σχετικά 
με τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους 
(Σακελαρίου, 2019).
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Παιχνίδι έξω
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Η αυλή, ο κήπος ή το εξωτερικό περιβάλλον όπως κι αν μοιάζει 
αυτό, είναι απαραίτητο με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας και άλλους διεθνείς οργανισμούς, να αξιοποιείται καθημερινά 
για όλα τα παιδιά σε κάθε δομή το λιγότερο 45’ και ιδανικά για 2 
ώρες στη διάρκεια ενός προγράμματος 6-8 ωρών όπως και το 
κινητικό παιχνίδι. Στην εικόνα εμφανίζονται κάποια από τα στοι-
χεία που μπορεί κάθε παιδαγωγός να αξιοποιήσει ενεργοποιώ-
ντας τα παιδιά στο παιχνίδι τους στον εξωτερικό χώρο.
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Άμμος: 
Το στοιχείο της άμμου είτε υπάρχει μεγάλη 
αμμοδόχος, είτε μια λεκάνη με άμμο απο-
τελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης για τα πολύ 
μικρά παιδιά. Είναι περισσότερο κατάλληλο 
για παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών. Πέρα 
από την ατελείωτη χαρά που προσφέρει το 
αισθητηριακό παιχνίδι ενισχύει την αίσθηση 
της αφής, οδηγεί στη δημιουργία κατασκευ-
ών και στις δοκιμές των παιδιών να πλάθουν 
με τα χέρια τους.

Νερό: 
Το στοιχείο του νερού αποτελεί μια μονα-
δική αισθητηριακή εμπειρία. Είτε υπάρχει 
βρύση, είτε εμφανίζεται μέσα σε λεκάνες 
σε ελεγχόμενη ροή, τα βρέφη και τα νήπια 
έχουν απεριόριστες δυνατότητες εξερεύνη-
σης και ανακάλυψης παίζοντας με το νερό. 
Η πηγαία απόλαυση μετατρέπεται σε δυνα-
τότητα σύνθεσης και διευρύνεται η δημι-
ουργικότητα όταν παράλληλα με τις πηγές 
νερού αξιοποιούνται αντικείμενα όπως: πέ-
τρες, κοχύλια, φελλοί, πλαστικά ζώα, δοχεία 
που μπορούν να αδειάζουν και να γεμίζουν 
καθώς και άλλα αντικείμενα που προσφέ-
ρουν εναλλακτικές εκδοχές πειραματισμού.

Ελεύθερα υλικά: 
Έχοντας υλικά όπως κουκουνάρια, φύλλα, 
χώμα, κοχύλια, μεγάλες πέτρες, κορμούς, 
σανίδες, χαρτόκουτα, υφάσματα, ρολά από 
χαρτόνι, τα παιδιά κινητοποιούνται και δημι-
ουργούν κόσμους χωρίς οδηγίες από ενήλι-
κα. Όσο πιο ανοιχτά ως προς τη χρήση τους 
είναι τα υλικά που βρίσκονται στον κήπο/ 
εξωτερικό χώρο, τόσο περισσότερα είναι 
τα σενάρια που μπορεί ένα παιδί να φαντα-
στεί και να παίξει μόνο του ή με παρέα. Τα 
ελεύθερα υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν 
και από τα βρέφη με μεγαλύτερη ανάγκη για 
προσοχή από ενήλικα προκειμένου να είναι 
ασφαλής η διαδικασία του παιχνιδιού. 

Σπιτάκι - σκηνές - κρυψώνες: 
Στον εξωτερικό χώρο που είναι πολύ 
μεγάλος αναλογικά με το μέγεθος των 
παιδιών, αλλά και πολύ μεγάλος για να 
χωρέσει μέσα τους ψυχοσυναισθημα-
τικά ώστε να νιώθουν ότι τον ελέγχουν, 
είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται 
μικρότερα οικεία περιβάλλοντα ή σημεία 
όπου τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν 
την ιστορία τους, είτε αυτή αφορά σε ανα-
παράσταση μιας καθημερινότητας είτε 
παιχνίδι με φαντασία, όπου δοκιμάζουν 
τη δυνατότητά τους να μετασχηματίσουν 
τη χρήση κάθε γνωστού στοιχείου. Η ανά-
γκη αυτή μπορεί να καλυφθεί μέσα από 
μικρά «σπιτάκια», μέσα από «σπηλίτσες» 
που μπορεί να δημιουργηθούν κάτω ή 
ανάμεσα από θάμνους, με σκηνούλες τύ-
που ινδιάνικου «tepee», αλλά ακόμα και 
ένα ύφασμα κρεμασμένο ανάμεσα σε δύο 
κολώνες ή δύο δέντρα μπορεί να δημι-
ουργήσει την αίσθηση της κρυψώνας ή 
του σπιτιού. 

Λάσπη: 
Κουζίνα, συνεργείο, ιατρείο, εστιατόριο, 
οικοδομή ή ό,τι αναπαραστατικό παιχνίδι 
μπορεί να στηθεί και να παίζεται με το στοι-
χείο της λάσπης. Τα σημεία όπου τα παιδιά 
μπορούν να παίξουν με τη λάσπη, π.χ. μια 
λασποκουζίνα, δίνουν ευκαιρίες για κοινω-
νικοποίηση, διάλογο, παιχνίδι με φαντασία 
και για μικρές συνειδητοποιήσεις-συσχε-
τισμούς. Όσο μικρότερη είναι η δυνατότητα 
του παιδιού να εκφραστεί με λόγια τόσο πε-
ρισσότερο αναγκαία είναι η συμμετοχή του 
ενήλικα στον εμπλουτισμό του παιχνιδιού 
σε αυτό το σημείο του εξωτερικού χώρου. 

ΚΥΨΕΛΗ
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Παιχνίδια ισορροπίας και ανά-
πτυξης αδρής κίνησης:
Ο εξωτερικός χώρος είναι το κυρίως ση-
μείο όπου τα παιδιά μπορούν να κινηθούν 
ενεργητικά και να δοκιμάσουν μεγάλη ποι-
κιλία κινήσεων, ακούσια ή εκούσια. Η ανά-
πτυξη των αδρών κινήσεων των παιδιών 
μπορεί να ενισχυθεί μέσα από στατικές 
κατασκευές κατάλληλες για τις ηλικίες 0-4 
ετών, όπως τσουλήθρα, αναρρίχηση, τρα-
μπάλα, διαδρομές ισορροπίας, που χρει-
άζονται αρκετό χώρο και χρήματα, αλλά 
είναι επίσης δυνατό να υποστηριχθεί μέσα 
από τη χρήση ελεύθερων υλικών με τα 
οποία τα ίδια τα παιδιά μπορούν να δημι-
ουργήσουν κινητικές δράσεις. Για παρά-
δειγμα ισορροπία με χρήση κυλινδρικών 
κορμών ή σανίδες, αυτοσχέδιοι στόχοι για 
παιχνίδι με μπάλες, διαδρομές με κιμωλία 
στο τσιμέντο και άλλα.

Καιρικές συνθήκες: 
Ο καιρός αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο μά-
θησης ακούσια ή εκούσια τόσο για τα παι-
διά, όσο και για τους ενήλικες. Η επιλογή 
των κατάλληλων ρούχων και παπουτσιών, 
η προστασία από τον ήλιο και η περιπέτεια 
του να ακολουθείς τις φυσικές σκιές, η δυ-
νατότητα να συνειδητοποιείς τον αέρα, την 
αναπνοή σου ή και να αναπνέεις καλύτερα, 
η δυνατότητα να τσαλαβουτήσεις στη νερο-
λακούβα με τις γαλότσες σου ή να παρα-
τηρήσεις ένα σαλιγκάρι μετά τη βροχή, η 
αίσθηση ότι ξεπερνάς τη δυσκολία που σου 
προκαλεί ένα στοιχείο του καιρού είναι με-
ρικά μόνο από τα οφέλη του να βρίσκεται 
κάθε παιδί στο εξωτερικό περιβάλλον σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες. 

Φυτά - δέντρα: 
Ανάλογα με τη δυνατότητα κάθε δομής και το 
μέγεθος του εξωτερικού χώρου είναι ωφέλι-
μο να υπάρχουν φυτά, σημεία φύτευσης και 
δέντρα που τα παιδιά να μπορούν να παρατη-
ρούν όλες τις εποχές, να οσμίζονται, να γεύο-
νται καρπούς ή απλά να προσφέρουν την αί-
σθηση φυσικού περιβάλλοντος και πρασίνου. 
Η συνεχής επαφή των πολύ μικρών παιδιών 
με στοιχεία όπως τα φύλλα, τα λουλούδια και 
οι καρποί τα φέρνει πιο κοντά στο να γνωρί-
σουν την αξία τους και καλλιεργεί μια υγιή 
σχέση των παιδιών με την «εξουσία» τους 
πάνω σε φαινομενικά άψυχα στοιχεία της. 

Έντομα - πλάσματα της φύσης: 
Ανάλογα με την ύπαρξη ή το εύρος φυσικού 
εξωτερικού χώρου, τα παιδιά μπορούν να 
παρατηρούν τα διάφορα μικροσκοπικά πλά-
σματα της φύσης όπως μυρμήγκια, σκου-
λήκια ή έντομα ή και να τα «προσκαλούν» 
σε αυτοσχέδια «ξενοδοχεία εντόμων» όπως 
λέγονται ή σε μικρές «φυσικές ζούγκλες» 
που δημιουργούνται ακόμα και μέσα σε μια 
μεγάλη λεκάνη με χώμα και μικρά φυτά. Η 
παρατήρηση αυτών των πλασμάτων φέρνει 
τα παιδιά σε επαφή με την ηρεμία της ακινη-
σίας, με τους κύκλους ζωής, με την ησυχία 
που χρειάζονται για να αναπτυχθούν αυτοί 
οι οργανισμοί και με τον σεβασμό στην ευ-
ρύτερη έννοια «φύση». Παράλληλα, καλ-
λιεργεί μια υγιή σχέση των παιδιών με την 
«εξουσία» τους πάνω σε μικρότερα από τα 
ίδια, στοιχεία της φύσης. 

5.4 Περιβάλλοντα μάθησης
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Εσωτερικό 
περιβάλλον 
μάθησης 

Στο εσωτερικό περιβάλλον διαχωρί-
ζονται δομικά στοιχεία του χώρου που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μά-
θηση όπως το πάτωμα, ο τοίχος και το 
ταβάνι και επιπρόσθετα στοιχεία όπως 
οι περιοχές παιχνιδιού. Η διαμόρφω-
ση των χώρων αποτελεί διεθνές θέμα 
έρευνας και συνδιαλλαγής ανάμεσα 
στην παιδαγωγική και την αρχιτεκτονι-
κή. Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται 
σημεία του χώρου -εδώ αναφέρεται 
ως «Δωμάτιο παιχνιδιού»- που μπο-
ρούν να οργανωθούν απευθείας από 
τους/τις παιδαγωγούς που τους αξιο-
ποιούν ανεξάρτητα από την κατάσταση 
του κτηρίου ή το πόσο συμβατός είναι 
ο εκάστοτε χώρος με το παιδαγωγικό 
«βέλτιστο» που αντιστοιχεί στις πολύ 
μικρές ηλικίες.
Προκειμένου κάθε χώρος να μετατρα-
πεί σε κατάλληλο περιβάλλον μάθησης 
πρέπει να είναι φροντισμένα τα παρα-
κάτω: 
Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για παι-
διά κάτω του ενός έτους.
Να είναι καθαροί και διαμορφωμένοι 
με ασφάλεια ώστε να ενθαρρύνουν 
τα παιδιά να εξερευνούν, να δημιουρ-
γούν, να παίζουν με φαντασία και να 
λύνουν προβλήματα.
Οι πιο ήσυχες περιοχές να βρίσκονται 
μακριά από τις πιο δυναμικές και οι 
χώροι που αλληλοσυμπληρώνονται να 
είναι κοντά. Εάν υπάρχει η δυνατότητα 
διαφορετικής έντασης χρήσης να γίνο-
νται σε διαφορετικά δωμάτια. 
Οι χώροι να διαχωριστούν, χρησιμο-
ποιώντας διαχωριστικά ή ράφια για βι-
βλία, για να στεγάσουν δραστηριότητες 
παιχνιδιού και να δημιουργήσουν μία 
αίσθηση ασφάλειας. 
Τα υλικά σε κάθε χώρο να είναι οργα-
νωμένα και προσβάσιμα από τα παιδιά 
και να χρησιμοποιούνται ετικέτες και 
εικόνες, ώστε να γνωρίζουν όλοι πού 
να βρουν και πού να επιστρέψουν κάθε 
υλικό.
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Το πάτωμα: 
Αποτελεί βασικό σημείο παιχνι-
διού για τις μικρές ηλικίες, μιας 
και μπορούν να κινούνται εκεί με 
ασφαλεια και με ποικίλους τρό-
πους όπως για παράδειγμα σύρσι-
μο, μπουσούλημα, ρολάρισμα και 
να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις 
π.χ. μπρούμυτα, οκλαδόν, στα γό-
νατα, κάτι που δεν επιτρέπει η χρή-
ση του τραπεζιού. Είναι χρήσιμο να 
επενδύεται με μαλακό δάπεδο ή να 
υπάρχουν υπενδεδυμένες περιο-
χές (ειδικά δάπεδα ή χαλί, αφρώδη 
πατωματάκια) ώστε να ενισχύεται 
η αυτονομία της κίνησης χωρίς την 
αγωνία του ατυχήματος, ιδιαίτερα 
για τα βρέφη. 

Το ταβάνι: 
Ένας ολόκληρος κόσμος μπορεί να ξετυλιχθεί κοιτώ-
ντας το ταβάνι. Τα βρέφη και τα παιδιά που οδεύουν 
προς τη βάδιση βρίσκονται πολύ συχνά ανάσκελα 
κοιτώντας επάνω. Αντίστοιχα τα νήπια διασκεδάζουν 
πάντα να ξαπλώνουν, να χαλαρώνουν και να κοιτούν 
ψηλά. Γι’ αυτό, από το ταβάνι μπορούν να ξεκινούν 
υφάσματα ή σχοινιά ή πλαστικά ελατήρια που κατα-
λήγουν κοντά στα χέρια των παιδιών για να μπορούν 
να τα πιάσουν και να παίξουν με αυτά. Για τα βρέφη το 
ταβάνι από μόνο του έχει πολλές πληροφορίες αλλά 
είναι χρήσιμο να κρεμάμε αντικείμενα που μπορούν 
να δουν όντας ξαπλωμένα όπως αυτοσχέδια μόμπιλ 
με τη ζωγραφιά προς τα κάτω. Για όλες τις ηλικίες, 
αξιοποιείται ιδιαίτερα όταν δημιουργούμε σκοτεινή 
ατμόσφαιρα και ρίχνουμε πάνω του δέσμες φωτός 
από φακούς ή από επιδιασκόπια ή μικρούς προβολείς. 

Οι τοίχοι: 
Σε ένα δυναμικό περιβάλλον ο τοίχος παίζει ταυτόχρονα πολλούς ρόλους και εμφανίζει την ιστορία 
που συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή στη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι το σημείο που σε κατάλληλο 
ύψος ώστε να μπορούν τα παιδιά: να εκθέτουμε τα έργα των παιδιών, να μοιραζόμαστε πληροφο-
ρίες, να έχουμε τοποθετήσει χρήσιμες για την ομάδα πληροφορίες όπως «Τα γενέθλιά μας» ή «Παι-
χνίδια που αγαπάμε», να φιλοξενεί την οπτικοποίηση δραστηριοτήτων, να γεμίζει με φωτογραφίες 
ή άλλες εικόνες χρήσιμες για αυτό που η ομάδα διαπραγματεύεται εκείνη την περίοδο, να αξιοποι-
ηθεί για κάθετη επιφάνεια ζωγραφικής, να έχει ένα μέρος του επιφάνειες με διαφορετικές υφές. 
Σημαντικό: οι τοίχοι είναι καλύτερο να είναι μοιρασμένοι μέχρι τα 60-80cm από το πάτωμα προς το 
ταβάνι έτσι ώστε όταν είναι άδειοι να μπορεί να αξιοποιηθεί το πάτωμα ως χώρος παιχνιδιού και να 
τοποθετούνται επάνω του κουτιά παιχνιδιού ή άλλα παιχνίδια και όταν είναι γεμάτοι να λειτουργούν 
ως «πίνακες» ή επιφάνειες που εκτίθενται τα έργα των παιδιών προκειμένου να τα βλέπουν.

ΚΥΨΕΛΗ
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Τα έπιπλα: 
Η χρήση των επίπλων του δωματίου σαν κινούμενα υλικά για 
τη διαμόρφωση γωνιών παιχνιδιού ή σαν διαχωριστικά ανά-
μεσα σε χώρους πιο ενεργητικών και πιο ήσυχων δραστηρι-
οτήτων μπορεί επίσης να δώσει πολλές ευκαιρίες στα παιδιά. 
Για παράδειγμα τα τραπέζια μπορούν να μεταμορφωθούν σε 
τούνελ ή κάστρα, μόνο μετακινώντας τα και χρησιμοποιώ-
ντας απλά υλικά όπως ένα σεντόνι και μερικά μαξιλάρια. Στο 
δωμάτιο που παίζουν βρέφη, όσο λιγότερα έπιπλα υπάρχουν 
τόσο πιο λειτουργικό είναι το δωμάτιο ως περιβάλλον μάθη-
σης. Ιδανικό είναι τα ράφια αποθήκευσης παιχνιδιών να είναι 
στο ύψος των παιδιών ώστε να μπορούν αυτόνομα να πάρουν 
και να τακτοποιήσουν τα βιβλία και παιχνίδια τους. 

Καθρέφτες: 
Με γνώμονα την ασφάλεια επιλέγουμε ακρυλι-
κούς άθραυστους καθρέφτες σε μεγάλο μέγεθος 
ή σε μικρότερες εκδοχές τους, ασφαλείς για τις 
ηλικίες 0-4 ετών. Ο καθρέφτης εξοικειώνει τα 
παιδιά με τον εαυτό τους ακόμα και όταν αυτό 
δεν είναι συνειδητό. Έτσι είναι πολύ χρήσιμο να 
υπάρχουν καθρέφτες στον χώρο και όταν ένα 
παιδί κοιτάζεται να το αφήνουμε στην επεξερ-
γασία του. Μεγαλώνοντας, ο καθρέφτης αποκτά 
επιστημονικό ενδιαφέρον για τα παιδιά και μετα-
τρέπεται σε εργαλείο για την αντίληψη της αντα-
νάκλασης, της συμμετρίας ή απλά της επαφής 
με τα διαφορετικά σημεία στο σώμα τους όταν 
για παράδειγμα έχουμε ένα Π από καθρέφτες, 
έχουν την ευκαιρία να δουν την πλάτη τους!

Κουτιά: 
Είναι πολύ βοηθητικό τα παιχνίδια 
και τα υλικά που υπάρχουν στο 
δωμάτιο να είναι χωρισμένα με 
βάση κάποιο κριτήριο (το χρώμα, 
το μέγεθος, το είδος, τη χρήση ή 
όπως βολεύει την κάθε παιδαγω-
γική ομάδα) μέσα σε σηματοδο-
τημμένα με το περιεχόμενό τους 
κουτιά. Έτσι ευνοείται η συμμετο-
χή των παιδιών στην επιλογή παι-
χνιδιού και την τακτοποίησή του 
στο σωστό σημείο.

5.4 Περιβάλλοντα μάθησης
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Βιβλιοθήκη: 
Τα βιβλία που μπορούν τα 
παιδιά να επεξεργαστούν εί-
ναι καλό να βρίσκονται σε ξε-
χωριστό ράφι ή κουτί, χαμηλά 
ώστε να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση τα παιδιά από τη 
βρεφική ακόμα ηλικία. Εάν 
υπάρχει η δυνατότητα για κα-
τασκευή βιβλιοθήκης ή αγο-
ρά συγκεκριμένου επίπλου 
σε ξεχωριστό σημείο του δω-
ματίου, φροντίζουμε να είναι 
οπτικοποιημένα τα εξώφυλλα 
των βιβλίων ώστε τα νήπια 
να εξασκούνται ακούσια σε 
σημαντικές δεξιότητες όπως 
στην αντιστοίχιση, την ταξινό-
μηση, τη θέση στον χώρο, την 
αυτονομία σε σχέση με την 
ανάγνωση ανεξάρτητα από 
τον ενήλικα. 

Χώρος 
«απόδρασης»: 
Ένα σημείο του δωματίου 
όπου ένα ή δύο παιδιά να 
μπορούν να περνούν χρό-
νο, όταν χρειάζονται ένα 
διάλειμμα από την ενεργό 
ζωή στην τάξη, για παρά-
δειγμα μια σκηνούλα ή ένα 
σπιτάκι από μεγάλο χαρτό-
κουτο, με μαξιλάρια μέσα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτός ο χώρος 
αναφέρεται στην αυθόρμη-
τη ανάγκη των παιδιών για 
απόσυρση από την κοινή 
δράση και όχι στην τιμω-
ρητική τοποθέτηση από κά-
ποιον/κάποια ενήλικα. 

ΚΥΨΕΛΗ



107

Παιχνίδι στο τραπέζι (για το 
δωμάτιο παιχνιδιού των νηπίων): 
Το τραπέζι μπορεί να αξιοποιηθεί από τα με-
γαλύτερα παιδιά για επιτραπέζια παιχνίδια, 
παιχνίδια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εικαστι-
κούς πειραματισμούς. Εφόσον υπάρχει δυνα-
τότητα για ξεχωριστούς χώρους, τα τραπέζια 
βρίσκονται σε ξεχωριστό δωμάτιο. Εάν είναι 
όλες οι λειτουργίες παιχνιδιού σε έναν χώρο, 
φροντίζουμε ώστε ο χώρος να έχει περισσό-
τερο ελεύθερο πάτωμα και λιγότερα τραπέζια 
ή τα τραπέζια να μπορούν να διπλώσουν και 
να εμφανίζονται μόνο όταν είναι απαραίτη-
το. Τα τραπέζια πρέπει να είναι χαμηλά με 
τις αντίστοιχες καρέκλες ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να διαχειριστούν τους εαυτούς τους 
στον χώρο μόνα και αυτόνομα.

Οι παρακάτω περιοχές 
παιχνιδιού χρειάζονται   
κάποιον χώρο μέσα στο 
δωμάτιο. Εδώ ο «χώρος» 
αναφέρεται στην περι-
πέτεια που μπορεί ένα 
βρέφος ή ένα πολύ μικρό 
παιδί να ζήσει μέσα σε 1 
τετραγωνικό! Έτσι, φρο-
ντίζουμε να υπάρχουν τα 
παρακάτω στο δωμάτιο 
ακόμα κι αν χρειάζεται να 
στήνουμε και να μαζεύ-
ουμε περιοχές παιχνιδιού 
για να μπορούν τα παιδιά 
να τις αξιοποιήσουν. Εάν 
υπάρχει πραγματικό εύ-
ρος τετραγωνικών, κάθε 
περιοχή μπορεί να έχει 
τον δικό της χώρο κατα-
σκευαστικού παιχνιδιού, 
π.χ. με τουβλάκια, βίδες, 
κλπ.

Χώρος... Με υλικά όπως...

παιχνιδιού φαντασίας υφάσματα και καπέλα για μεταμφίεση, 
κουζινικά.

εικαστικών 
πειραματισμών, 
ζωγραφικής και 
χειροτεχνίας

χαρτιά, μπογιές, πινέλα, ζυμάρια,  
πλαστελίνες, πηλό, λαδοπαστέλ, 
δαχτυλομπογιές, ζυμάρια, εφημερίδες, 
καπάκια, μεγάλες βίδες και ό,τι άλλο  
υλικό έχουμε διαθέσιμο.

αισθητηριακού 
παιχνιδιού και 
πειραμάτων

υλικά διαφόρων υφών, νερό, άμμο και 
δοκιμές με το φως, τη σκιά, τη βαρύτητα, τη 
ζύγιση, την τριβή.

ανακάλυψης της φύσης φυσικά υλικά, μεγεθυντικούς φακούς κλπ.

αφήγησης και 
ανάγνωσης 

βιβλία και μαξιλάρια ή χαλί για να κάθονται τα 
παιδιά.

μουσικής μουσικά όργανα και αυτοσχέδια οργανάκια.

ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και γνωστικής 
δραστηριότητας 

παζλ, τόμπολες, παιχνίδια μνήμης, παιχνίδια 
ανάπτυξης λεπτής κινητικότητας.

Χώρος για εικαστικούς 
πειραματισμούς, αισθητηριακό 
παιχνίδι και πειράματα: 
Ένας χώρος ή ένα σημείο του χώρου που 
μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικά υλι-
κά, υφές, επιφάνειες, λεκάνες, νερό, άμμο. 
Σε αυτό το σημείο/δωμάτιο ορίζουμε με 
τα παιδιά τους κανόνες που αφορούν την 
ασφάλεια και τη λειτουργικότητα και το 
αξιοποιούμε καθημερινά. Χρώματα, πινέ-
λα, λαδοπαστέλ, δαχτυλομπογιές, ζυμάρια, 
εφημερίδες, καπάκια, μεγάλες βίδες και ό,τι 
άλλο υλικό έχουμε διαθέσιμο βρίσκονται σε 
αυτό το σημείο αποτελώντας έμπνευση για 
εικαστικούς πειραματισμούς και αισθητηρι-
ακό παιχνίδι στο πάτωμα ή σε τραπέζια για 
τα μεγαλύτερα παιδιά. 

5.4 Περιβάλλοντα μάθησης
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Λειτουργικοί χώροι

Σε κάθε δομή προσχολικής αγωγής υπάρχουν σημαντικοί λειτουργικοί 
χώροι που είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται τόσο στην παι-
δαγωγική διαδικασία όσο και το παιχνίδι. Εδώ περιγράφονται κάποιοι 
χώροι που με τη σωστή αξιοποίηση ωθούν τα παιδιά στην ακούσια 
κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση συμπεριφορών ή 
στάσεων που ευνοούν την αυτονομία και την υγιεινή. Παράλληλα, συν-
δέουν άμεσα τα παιδιά με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και παίζουν 
καθημερινά καθώς αποκτούν κυριότητα των χώρων, των λειτουργιών 
και του εαυτού τους καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή τους διαρκώς. 
Η κυριότερή τους συμβολή είναι στην ανάπτυξη εκτελεστικών λειτουρ-
γιών μιας και για να τους αξιοποιήσει ένα παιδί αυτόνομα, είναι απαραί-
τητο να ταξινομήσει τη σκέψη και την πράξη του. 

Χώρος υποδοχής /σημείο που 
αφήνουν παπούτσια και μπουφάν:
Παρότι μπορεί ο χώρος αυτός να είναι πολύ μι-
κρός, υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί ως 
περιοχή μάθησης όταν: 
Κάθε παιδί έχει τη δική του θέση να βάλει τα πράγ-
ματά του/της. Έτσι αποκτά ξεχωριστή ταυτότητα, 
οντότητα και μοναδικής αξίας θέση.
Η περιοχή αυτή σηματοδοτείται με τη φωτογρα-
φία, το όνομα και ένα ξεχωριστό σήμα που έχει 
διαλέξει κάθε παιδί για τον εαυτό του. Έτσι μπορεί 
να βρει που θα αφήσει τα πράγματά του ή αντί-
στοιχα για τα βρέφη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την άμεση επαφή με τους γονείς και την αί-
σθηση του «ανήκειν».
Είναι το σημείο που μαθαίνουμε να φροντίζουμε 
τα πράγματά μας και έχουμε ώρα να μάθουμε και 
πώς. Έτσι αφήνουμε στα παιδιά χώρο και χρόνο 
να βάλουν και να βγάλουν μόνα τους τα μπουφάν 
ή τα παπούτσια τους, να καθαρίσουν τα παπού-
τσια τους από το χώμα σε κάποιο χαλί, να κρεμά-
σουν το μπουφάν ή τη ζακέτα στο κρεμασταράκι 
που τους αντιστοιχεί και να κάνουμε ορατά όλα 
αυτά τα μικρά σπουδαία βήματα που μπορούν να 
κάνουν μόνα τους. 
Είναι το σημείο συνάντησης (εφόσον υπάρχει δι-
αθέσιμος χώρος) με τα άλλα παιδιά της ομάδας 
του ή με τις άλλες ομάδες. Έτσι αναπτύσσεται η 
κοινωνικότητα, δοκιμάζουν το μοίρασμα και αλ-
ληλεπιδρούν με την εσωτερική κοινότητα της δο-
μής σε έναν κοινόχρηστο χώρο. 

Είναι το σημείο που υποστηρίζει τις μεταβάσεις. 
Εκεί τα παιδιά αποχαιρετούν τους γονείς το πρωί 
και τους συναντούν το μεσημέρι, από εκεί περ-
νούν όταν βγαίνουν στον κήπο ή τον εξωτερικό 
χώρο και ενδεχομένως κάθε φορά που αλλάζουν 
χώρο από το παιχνίδι στην τραπεζαρία, τον χώρο 
ύπνου ή την τουαλέτα. Έτσι, χρειάζεται να φωτί-
ζουμε τα σημαντικά που συμβαίνουν περνώντας 
από αυτό τον χώρο ώστε σταδιακά να κατακτώ-
νται. Για παράδειγμα μιλάμε με χαμηλή φωνή 
γιατί κάτι άλλο συμβαίνει στα διπλανά δωμάτια.

ΚΥΨΕΛΗ
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Τραπεζαρία ή χώρος φαγητού: 
Στις ώρες των γευμάτων προωθούμε τα παι-
διά να συμμετέχουν στο σερβίρισμα, να μι-
λούν και να συνδιαλέγονται με τους ανθρώ-
πους που φροντίζουν τον χώρο και το φαγητό 
και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
ταΐσματος για τα βρέφη ή φαγητού για τα με-
γαλύτερα παιδιά. Χρειάζεται κάθε παιδί να 
έχει τη θέση του, να μπορεί να φάει αυτόνομα 
και να μπορεί να συμμετέχει στην τακτοποίη-
ση της «θέσης φαγητού» όταν τελειώνει. Είναι 
πολύ βοηθητικό ο χώρος φαγητού να είναι 
ήρεμος, να ακούμε μουσική χωρίς λόγια την 
ώρα του γεύματος και να συνομιλούμε με τα 
παιδιά τρώγοντας μαζί τους. Η διαδικασία του 
φαγητού είναι μέρος της ελληνικής κοινω-
νικής ζωής και καθημερινότητας που πλέον 
βιώνεται περισσότερο στη δομή προσχολικής 
αγωγής και λιγότερο στο σπίτι. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να αξιοποιείται κάθε στιγμή προ-
σομοιώνοντας την «οικογενειακή» ατμόσφαι-
ρα την ώρα των γευμάτων. 

Χώρος ύπνου: 
Όπως για το φαγητό, έτσι και για τον ύπνο είναι 
σημαντικό να οργανώνεται ένα περιβάλλον ευ-
νοϊκό για μάθηση. Όπως έχει ξανασυζητηθεί, 
δημιουργούμε κατάλληλες για ύπνο συνθήκες 
με ησυχία, χαμηλό φωτισμό και ζεστή ατμό-
σφαιρα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να φρο-
ντίζουμε ο χώρος ύπνου να είναι ξεχωριστός, 
καθαρός και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αυτόνομα από τα παιδιά με χαμηλά μετακινού-
μενα κρεβατάκια ή στρωματάκια για τα βρέφη. 
Έτσι, ενισχύεται η αυτονομία, νιώθουν οικειό-
τητα και μπορούν να συμμετέχουν στη ρουτίνα 
του ύπνου τους ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν 
σταδιακά να κοιμούνται χωρίς βοήθεια. 

Τουαλέτα: 
Σε αυτό το σημείο τα παιδιά περνούν αρκετή 
ώρα την ημέρα και αποτελεί μεγάλη πηγή μάθη-
σης. Εξασκούν την υπομονή τους περιμένοντας 
να πλυθούν, να αλλάξουν ή να χρησιμοποιήσουν 
την τουαλέτα, σταδιακά αναπτύσσουν δεξιότητες 
αυτονομίας όπως το πλύσιμο χεριών, το να τρα-
βούν το καζανάκι, να σκουπίζονται, να χειρίζο-
νται το ντους. Επιπλέον εξασκούν εκτελεστικές 
λειτουργίες όταν κάνουμε ορατά τα βήματα σε 
αυτά που χρειάζεται να κάνουν για κάθε δράση. 
Για παράδειγμα, όταν θέλω τουαλέτα: 
Πλένω χέρια, κατεβάζω τα ρούχα μου, χρησι-
μοποιώ την τουαλέτα, σκουπίζομαι, ανεβάζω τα 
ρούχα μου, τραβάω το καζανάκι, πλένω τα χέρια 
μου, σκουπίζω τα χέρια μου. 

5.4 Περιβάλλοντα μάθησης
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5.5 Μια ημέρα στη δομή προσχολικής αγωγής

Εστιάζω στον ήρεμο αποχωρισμό του παιδιού 
από τον γονέα/κηδεμόνα που τον/την φέρνει 
το πρωί. Φροντίζω τα παιδιά να αποχωρίζονται 
και αργότερα να αποχαιρετούν τους γονείς τους 
με τον ρυθμό τους δημιουργώντας μια ζεστή 
ατμόσφαιρα στο πρωινό παιχνίδι που προκαλεί 
τα παιδιά και τους υπενθυμίζει το τι συμβαίνει 
μέσα στην ημέρα. Είμαι εκεί για να μπορούν τα 
παιδιά να «ανταλλάξουν» αγκαλιά ιδιαίτερα τις 
μέρες που τους είναι πιο δύσκολο να αφήσουν 
το σπίτι για να έρθουν.

Προσέλευση

Η «ημέρα» στις περισσότερες δομές προσχολικής 
αγωγής ορίζεται από το πρωί έως το μεσημέρι με-
ταξύ 7.00 και 16.00. Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσ-
σεται μια ενδεικτική ημέρα σε δομή προσχολικής 
αγωγής, με αναφορές σε στοιχεία δόμησης του 
προγράμματος, αλλά και εμπεριέχοντας την ιδέα 
της ρευστότητας του χρόνου: επειδή κάθε παιδί, ιδι-
αίτερα στις ηλικίες στις οποίες αναφερόμαστε, έχει 
έναν εντελώς προσωπικό ρυθμό μέσα στην ημέρα, 
ο οποίος επηρεάζει τη διάθεσή του και τις δυνατό-
τητες εμπλοκής του σε δραστηριότητες ανάλογα με 
τη στιγμή, τα παρακάτω στοιχεία χρειάζεται να πε-
ριλαμβάνονται στην κάθε μέρα αξιοποιώντας δια-
στήματα και όχι σε αμετακίνητες, προκαθορισμένες 
ώρες. Αντίστοιχα, η ρευστότητα του χρόνου διευκο-
λύνει τους/τις παιδαγωγούς να καλύπτουν σε όλη 
τη διάρκεια της ημέρας, συνεχώς, την ανάγκη των 
παιδιών για ποιοτική συναναστροφή και επικοινω-
νία, για αγκαλιά, επαφή και ευκαιρίες έκφρασης με 
λόγια ή χωρίς.

Προαπαιτούμενο για να γίνει αυτό είναι να λειτουρ-
γεί ο χρόνος ως σύμμαχος με σεβασμό στις ανάγκες 
των παιδιών, με «αέρα» ανάμεσα στις διαδικασίες 
που προτείνονται και με όποια σειρά διευκολύνει 
την παιδαγωγική ομάδα και το προσωπικό φροντί-
δας, αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερό-
τητες κάθε οικογένειας. Αντικαθιστώντας το «δεν 
έχω χρόνο» με το «βάζω προτεραιότητες ώστε να 
παραμένω εστιασμένος/η», η κάθε μέρα γίνεται πιο 
ευχάριστη και ωφέλιμη. 

ΚΥΨΕΛΗ
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Το παιχνίδι στο πάτωμα δημιουργεί στα 
βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά την ασφά-
λεια που χρειάζεται ώστε: να ενεργοποι-
ηθεί το κίνητρό τους για εξερεύνηση, να 
ενισχυθεί η εξέλιξη της κίνησής τους 
καθώς περνούν στην όρθια θέση και το 
περπάτημα, να αποκτούν την αίσθηση του 
σώματός τους και της στάσης τους στον 
χώρο σε κάθε φάση παιχνιδιού. Φροντίζω 
το πάτωμα να είναι ασφαλές και ταυτόχρο-
να προκλητικό για παιχνίδι. Βάζω στο πά-
τωμα υλικά εναύσματα χωρίς υποχρεωτι-
κή χρήση, σε αποστάσεις που να χωρούν 
να παίξουν 2-4 παιδιά με κάθε υλικό. 

Παιχνίδι στο πάτωμα

Φροντίζω τα παιδιά να εμπλέκονται με 
τουλάχιστον 4 από τα παρακάτω πεδία, 
ακολουθώντας τον ατομικό τους ρυθμό 
ανάπτυξης. Χωρίς δηλαδή χρονικό ελά-
χιστο ή μέγιστο, αλλά για όση ώρα είναι 
κατάλληλο για κάθε παιδί σε συνδυα-
σμό με όλα τα άλλα μέρη της ημέρας.

Παιχνίδι ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

Πεδία παιχνιδιού 

Μαθαίνω παίζοντας με:

 
Κατασκευαστικό υλικό

Βιβλία

Αντικείμενα που προωθούν το αναπαραστατικό παιχνί-

δι όπως: κουζινικά (αληθινά ή παιχνίδια), πάγκοι ερ-

γασίας, ιατρικά εργαλεία, φροντίδα μωρών, οχήματα, 

ζώα και άλλα

Υλικά χωρίς προφανή χρήση όπως μεγάλα κουτιά, με-

γάλα πλαστικά δοχεία, μπάλες, υφάσματα και άλλα

Παιχνίδια που ενδυναμώνουν τη λεπτή κίνηση

Παζλ και άλλα παιχνίδια λογικής 

Μουσική, μουσικά όργανα ή ασφαλή αντικείμενα που 

παράγουν ήχους 

Εικαστικούς πειραματισμούς και επαφή με ασφαλή 

υλικά

Επιτραπέζια παιχνίδια κατάλληλα για παιδιά 2,5-4 ετών

Τις αισθήσεις στο αισθητηριακό παιχνίδι

5.5 Μια ημέρα στη δομή προσχολικής αγωγής
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Κάθε μέρα ξεκινώ ένα παραμύθι ή μια αφήγη-
ση ιστορίας χωρίς να απαιτείται να οργανωθούν 
όλα τα παιδιά σε κύκλο. Κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης ή της αφήγησης δίνεται η ευκαι-
ρία στο παιδί να συζητάει το περιεχόμενο, να 
εκφράζεται και να απαντά σε ερωτήσεις, ανα-
πτύσσοντας έτσι και τη γλωσσική μάθηση αλλά 
και την κριτική σκέψη. Αντίστοιχα η εξερεύνηση 
των πρώτων βιβλίων από τα βρέφη πρέπει να 
συνοδεύεται από επικοινωνία με τον ενήλικα, 
με έναυσμα τις εικόνες ή το θέμα του βιβλίου. 

Αφήγηση παραμυθιού

Φροντίζω να υπάρχουν ευκαιρίες για κινητι-
κό παιχνίδι διαρκώς. Ακόμα και τα πολύ μικρά 
βρέφη έχουν δυνατότητες αυτόνομης κίνησης. 
Όταν ένα παιδί έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να 
ακολουθεί οδηγίες, σταδιακά εντάσσω και την 
οργανωμένη κινητική δραστηριότητα, χωρίς 
όμως αυτή να αντικαθιστά τις συστηματικές ευ-
καιρίες κινητικού παιχνιδιού. Σημαντικός σύμ-
μαχος στο κινητικό παιχνίδι είναι η μουσική και 
ο άδειος από πολλά υλικά χώρος. Με βάση τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα παιδιά σε αυτές 
τις ηλικίες είναι αναγκαίο να εμπλέκονται σε κι-
νητικό παιχνίδι καθημερινά 2 ώρες στη διάρκεια 
ενός προγράμματος 6-8 ωρών. (WHO, 2017)

Κινητικό παιχνίδι

Η αξία του ρυθμικού προφορικού λόγου είναι 
ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις πολύ μικρές ηλικίες. Η 
ρυθμικότητα που έρχεται από την οικεία φωνή, 
από γνωστά ή αυτοσχέδια τραγούδια, ρίμες και 
λαχνίσματα εμπλουτίζει το λεξιλόγιο των παι-
διών, συνδέονται μαζί μου, αντιγράφουν ρυθμι-
κά μοτίβα και έτσι αποκτούν ρυθμό και βιώνουν 
την αίσθηση της διασκέδασης μέσα στην προ-
φορική επικοινωνία.

Τραγούδια, ρίμες, ακούσματα 
από νέες λέξεις και 

λαχνίσματα

Φροντίζω να παίζουμε έξω για 45’ έως 2 ώρες 
κάθε μέρα. Δίνω εναύσματα για παιχνίδι και 
παρατηρώ το παιχνίδι των παιδιών καθώς συ-
ναντιούνται με τις συνθήκες του «έξω» που 
επηρεάζονται καθημερινά από τον καιρό και 
άλλα απρόβλεπτα γεγονότα. Είμαι εκεί για να 
προσφέρω τη συναισθηματική ασφάλεια και κά-
ποιες φορές αποτελώ το κίνητρο που χρειάζεται 
για να γίνει η εκκίνηση του παιχνιδιού. 

Παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο

ΚΥΨΕΛΗ
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Φροντίζω να δίνω τον χώρο και τον χρόνο σε 
κάθε παιδί να επικοινωνήσει αληθινά μαζί 
μου. Μιλάω «με τα παιδιά» και «στα παιδιά» 
και εμπλουτίζω τις δράσεις τους. Μιλάω μαζί 
τους στο άλλαγμα, στο φαγητό, παίζω και είμαι 
διαθέσιμος/η όποτε κάθε παιδί με χρειάζεται. 
Αφουγκράζομαι τις ανάγκες τους και τις βάζω 
σε προτεραιότητα ώστε να επιβεβαιώνω ότι κα-
ταλαβαίνω τι χρειάζονται και να επικοινωνώ ότι 
θα βρούμε λύση μαζί. 

Ποιοτική συναναστροφή και 
επικοινωνία μαζί μου

Σε όλες τις ηλικίες η συναναστροφή και το παι-
χνίδι μεταξύ των παιδιών διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους και δημιουργούν τη ζώνη επι-
κείμενης ανάπτυξής τους. Ακόμα και όταν λεί-
πει ο προφορικός λόγος, τα παιδιά στο παιχνίδι 
αναπτύσσουν πολύπλοκες διεργασίες και στρα-
τηγικές προκειμένου να επικοινωνήσουν την 
επιθυμία τους για επαφή με ένα άλλο παιδί και 
να μοιραστούν υλικά και στιγμές. 

Παιχνίδι με τα άλλα παιδιά

Η αγκαλιά είναι άμεσα συσχετισμένη με την 
υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. Φροντίζω 
να αγκαλιάζω τα παιδιά χωρίς προφανή λόγο 
όπως για παράδειγμα ένα χτύπημα, μοιράζω την 
αγκαλιά μου σε όλα τα παιδιά και επιμένω στη 
δύναμή της ιδιαίτερα τις στιγμές που μοιάζουν 
θυμωμένα ή μπερδεμένα και είναι λιγότερο εφι-
κτή η προφορική επικοινωνία. 

Αγκαλιά και επαφή

Φροντίζω κάθε μέρα να έχει στοιχεία χαράς και 
απόλαυσης για κάθε ένα παιδί. Παρατηρώ και 
καταγράφω αυτές τις στιγμές μιας και είναι το 
ίδιο πολύτιμες με οποιαδήποτε άλλη αναπτυξι-
ακή κατάκτηση.

Να γελάσουν και να 
περάσουν καλά

Φροντίζω ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευ-
καιρία να εκφραστούν με τον τρόπο που επι-
λέγουν ώστε να νιώθουν άνετα να επικοινω-
νήσουν την κάθε ανάγκη τους. Δίνω χώρο και 
χρόνο να πουν ή να εκφράσουν με άλλο τρόπο 
την ιδέα τους και την αξιοποιώ άμεσα ώστε να 
γεύονται τη χαρά της υλοποίησής της. 

Έκφραση 

Φροντίζω προς το τέλος της μέρας πριν αποχαι-
ρετιστούμε να υπάρχει ευκαιρία για χαλάρωση 
που οδηγεί σε ένα ήρεμο κλείσιμο για τα παιδιά 
που αποχωρούν ή στον ύπνο για τα παιδιά που 
κοιμούνται.

Χαλαρωτικό παιχνίδι
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Φροντίζω να υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος 
ώστε κάθε παιδί να μπορεί να κοιμηθεί στον 
ρυθμό του με ησυχία και ζεστασιά. Διευκολύνω 
τα παιδιά, ιδιαίτερα όσα είναι μικρότερα των 2,5 
ετών, να κοιμηθούν μέσα στην ημέρα σε καθο-
ρισμένα διαστήματα, σε ένα ήρεμο περιβάλλον 
μακριά από οθόνες. Διευκολύνω τα παιδιά όταν 
αλλάζουν για να βάλουν πιτζάμες. Ο φωτισμός 
χαμηλώνει όταν εφαρμόζω ρουτίνες ύπνου, 
όπως είναι το διάβασμα ενός βιβλίου. Μπορώ 
να δίνω στο παιδί ένα μικρό κουκλάκι ή κου-
βερτούλα ή το μεταβατικό του αντικείμενο. Προ-
σπαθώ να βάζω τα παιδιά για ύπνο όταν είναι 
νυσταγμένα αλλά ακόμη ξύπνια, προκειμένου 
να μάθουν σταδιακά να κοιμούνται χωρίς βοή-
θεια.

Ώρα ύπνου

Φροντίζω ώστε τα βρέφη να έχουν πρό-
σβαση σε γάλα (μητρικό ή φόρμουλα) 
ανάλογα με τον βιορυθμό τους μέχρι 
τους 6 μήνες και σταδιακά με ένα πρό-
γραμμα για όσο θηλάζουν ή τρέφονται 
κυρίως με γάλα. Σταδιακά από τους 6 
μήνες και μετά φροντίζω τα βρέφη και 
τα νήπια να έχουν πρόσβαση σε υγιεινά 
σνακ περίπου κάθε 2-3 ώρες από την 
ώρα προσέλευσης έως και την αναχώ-
ρηση. Φροντίζω να έχουν πρόσβαση σε 
πόσιμο νερό διαρκώς. Ανάμεσα στα προ-
γραμματισμένα γεύματα δεν γίνεται κα-
τανάλωση φαγητού ή υγρών τροφίμων, 
πέρα του νερού. Δεν θα πρέπει να προ-
σφέρονται στα παιδιά τρόφιμα με στόχο 
τον καθησυχασμό ή την επιβράβευση.

Ώρα πρωινού/
 Ώρα δεκατιανού

Φροντίζω ώστε τα παιδιά να κάνουν το 
περισσότερο που μπορούν μόνα τους, σε 
σχέση με την ατομική τους υγιεινή και 
λειτουργικότητα στις καθημερινές ρουτί-
νες, εξελίσσοντας έτσι την αυτονομία τους 
ανάλογα με τον προσωπικό τους ρυθμό 
ανάπτυξης. Αποκωδικοποιώ τα βήματα 
για κάθε ρουτίνα έτσι ώστε κάθε παιδί να 
μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδι-
κασία, ανάλογα με την ηλικία του και τον 
προσωπικό του ρυθμό. Για παράδειγμα 
σε καθημερινές δραστηριότητες όπως: 
πλύσιμο χεριών, φαγητό, τουαλέτα, βάζω/
βγάζω παπούτσια ή μπουφάν κλπ. Σημα-
ντικό είναι να σκεφτώ πρακτικά ζητήματα 
που διευκολύνουν την αυτονομία στις κα-
θημερινές ρουτίνες, όπως η διαμόρφωση 
του χώρου (π.χ. οι θέσεις που τοποθετού-
νται οι τσάντες και τα μπουφάν), ο διαθέ-
σιμος χρόνος, ο αριθμός των παιδιών που 
κινείται στον χώρο, ο αριθμός των ενη-
λίκων που μπορούν να υποστηρίξουν τα 
παιδιά στη διαδικασία αυτονομίας. 

Καθημερινές ρουτίνες 
και αυτονομία

Υποστηρίζω τα νήπια ώστε να έχουν όλα τα απα-
ραίτητα βήματα προετοιμασίας για αποχώρηση 
ή ετοιμάζω εγώ τα πράγματα που χρειάζεται 
κάθε βρέφος να πάρει μαζί φεύγοντας. Υπεν-
θυμίζω σε κάθε παιδί κάτι όμορφο που έγινε ή 
που ανακάλυψε μέσα στην ημέρα ως μια μικρή 
ανασκόπηση για να την πάρει μαζί του/της φεύ-
γοντας, το επικοινωνώ με τους γονείς και δίνω 
την αίσθηση της συνέχειας με την προσμονή για 
την επόμενη μέρα. Εάν δεν υπάρχει δυνατότη-
τα λεκτικής επικοινωνίας, μεταφέρω εγώ στους 
γονείς/κηδεμόνες την εικόνα. Αποχαιρετώ κάθε 
παιδί ξεχωριστά με όλη μου την αγκαλιά και 
αγάπη! 

Προετοιμασία για αποχώρηση

ΚΥΨΕΛΗ



115

Βιορυθμός και παιδαγωγικό πρόγραμμα 

Τα μέρη του προγράμματος που αναφέρονται στον 
ύπνο και το φαγητό είναι αυτά που επηρεάζουν 

περισσότερο την κατανομή των υπόλοιπων 
δράσεων μέσα στην ημέρα. Είναι επίσης 

τα σημεία στα οποία ενώνεται η φροντίδα 
των βιολογικών αναγκών με την παιδα-

γωγική πράξη. Έτσι, εδώ αναπτύσσεται 
η προτεινόμενη συλλογιστική με τον 
ύπνο και την εδραίωση διατροφικών 
συνηθειών μέσα σε μια δομή προ-
σχολικής αγωγής. 

Διατροφή
Η ισορροπημένη διατροφή αποτε-

λεί τη βάση για καλή υγεία και είναι 
απαραίτητη για τη νοητική, σωματική 

και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών. 
Ιδιαίτερα κατά τα πέντε πρώτα χρόνια, 

όπου τα παιδιά αναπτύσσονται ραγδαία, 
η παροχή θρεπτικής και κατάλληλης τρο-

φής στο πλαίσιο προγραμματισμένων γευμά-
των, αλλά και η υποστήριξη των παιδιών ώστε 

να αποκτήσουν καίριες διατροφικές δεξιότητες είναι 
ύψιστης σημασίας. 

Μέχρι και μερικές δεκαετίες πριν, τα παιδιά στην Ελλάδα ακολουθούσαν την παραδο-
σιακή μεσογειακή διατροφή η οποία τους εξασφάλιζε βέλτιστα επίπεδα υγείας. Σήμερα 
όμως μεγάλο ποσοστό παιδιών υπερκαταναλώνουν πρόχειρο φαγητό και επεξεργα-
σμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αλάτι και βλαβερά λιπαρά. Σύμ-
φωνα με τη μελέτη Genesis (Manios et al., 2009), η διατροφή των παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «χαμηλής ποιότητας». Το αποτέλεσμα: 
ολοένα και περισσότερα παιδιά αποκτούν χρόνια νοσήματα όπως διαβήτη, υπέρταση, 
λιπώδη διήθηση ήπατος, καρδιαγγειακές παθήσεις. Το 2017, η Ελλάδα ήταν πρώτη 
στην παιδική παχυσαρκία, με ποσοστό 40%, ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, 
η Παγκόσμια Οργάνωση για την Παχυσαρκία προβλέπει ότι η επίπτωση της παιδικής 
παχυσαρκίας στην Ελλάδα θα αυξηθεί σημαντικά έως το 2025. 

Σύμφωνα με τo Harvard School of Public Ηealth (HSPH, 2021) «η ευκαιρία κρύβεται 
στην πρώιμη παιδική ηλικία». Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν να τρώνε, δια-
μορφώνουν τις γευστικές τους προτιμήσεις και μιμούνται τις συμπεριφορές των ατό-
μων που τα φροντίζουν. Καθώς πολλά παιδιά περνούν έως και 10 ώρες την ημέρα σε 
φορείς προσχολικής αγωγής, οι παιδαγωγοί γίνονται οι κύριοι άνθρωποι που παρέχουν 
φροντίδα και τα παιδιά καταναλώνουν εκεί 50% έως και 80% των ημερήσιων γευμάτων 
τους. Στις οδηγίες του HSPH τονίζεται ότι οι φορείς προσχολικής αγωγής βρίσκονται 
σε μοναδική θέση καθώς μπορούν να παρέχουν σε γονείς και παιδαγωγούς ευκαιρίες 
διατροφικής εκπαίδευσης και να διαμορφώσουν για τα παιδιά ένα υποστηρικτικό περι-
βάλλον για την ανάπτυξη καίριων διατροφικών δεξιοτήτων και ισορροπημένης σχέσης 
με την τροφή. Στο πλαίσιο αυτό, οι παιδαγωγοί ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τα παι-
διά να φάνε όσο ακριβώς χρειάζονται, επιτρέποντας την αυτορρύθμιση και να υποστη-
ρίζουν την εξοικείωση των παιδιών με τα φυσικά τρόφιμα εφαρμόζοντας σύγχρονες 
πρακτικές διατροφικής διαπαιδαγώγησης.

5.5 Μια ημέρα στη δομή προσχολικής αγωγής
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Η διατροφή στο πλαίσιο 
Κυψέλη ανά ηλικιακή ομάδα 

Σε πρακτικό επίπεδο, και σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών 
(ΚΥΑ 41087/29-11-2017), στους φορείς προσχολικής αγωγής συστή-

νονται τα παρακάτω ανά ηλικιακή ομάδα:

ΒΡΕΦΗ 0-6 ΜΗΝΩΝ
Διατροφή αποκλειστικά με γάλα (μητρικό γάλα ή φόρμουλα). Εφόσον ο σταθμός παρέχει 

την υποδομή, οι μητέρες μπορούν είτε να θηλάσουν επιτόπου είτε να αφήσουν το δικό τους 
μητρικό γάλα σε φιάλη.

ΒΡΕΦΗ 6-12 ΜΗΝΩΝ

Σταδιακός εμπλουτισμός της διατροφής αρχικά με αλεσμένα τρόφιμα και εν συνεχεία με μαλακά 
τρόφιμα.

ΒΡΕΦΗ 12-24 ΜΗΝΩΝ

Τα προσφερόμενα τρόφιμα θα πρέπει να είναι σε μικρά κομμάτια, μαλακά και ζουμερά. Ενθαρρύ-
νετε την αυτονομία ώστε το παιδί να μπορεί να φάει σταδιακά μόνο του. 

ΝΗΠΙΑ 2-4 ΕΤΩΝ

Η ποικιλία και οι υφές των προσφερόμενων τροφίμων διευρύνονται. Προτείνεται το 
«οικογενειακού τύπου» σερβίρισμα (“family style”) ώστε τα παιδιά να μπορούν να 

σερβίρονται μόνα τους από πιατέλες οι οποίες τοποθετούνται στο κέντρο του 
τραπεζιού. Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή στο στρώσιμο και το μάζεμα του τρα-

πεζιού και την τήρηση κανόνων καλής συμπεριφοράς στο πλαίσιο του 
γεύματος. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία συγκεκριμένης δια-

τροφική πολιτικής με αναλυτικές προδιαγραφές σχετικά με τα 
τρόφιμα (γεύματα, σνακ, κεράσματα) που έρχονται από 

το σπίτι. 

ΚΥΨΕΛΗ
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Ο ύπνος, όπως και το φαγητό, αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση για τη σωστή νοητική, ψυχική και σωμα-
τική ανάπτυξη των παιδιών (American Academy of 
Pediatrics, 2021). Ιδιαίτερα κατά τη βρεφική και με-
ταβρεφική ηλικία η εγκεφαλική λειτουργία κατά τη 
διάρκεια του ύπνου υποστηρίζει τη μάθηση και τη 
μνήμη (Cao, 2020).

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Παιδιατρική Ακαδη-
μία (American Academy of Pediatrics, 2021) περί-
που το 25% των παιδιών κάτω των 5 ετών δεν κοι-
μούνται επαρκώς. Η έλλειψη ύπνου σε αυτές τις ηλι-
κίες συνδέεται με την εμφάνιση αλλεργιών, χαμηλό 
ανοσοποιητικό, άγχος και κατάθλιψη. Επιπλέον, έχει 
βρεθεί ότι τα παιδιά με σταθερή έλλειψη ύπνου κα-
θώς μεγαλώνουν έχουν αυξημένες πιθανότητες να 
εμφανίσουν παχυσαρκία, διαβήτη και υπέρταση. 

Σύμφωνα με το Harvard School of Public Health, 
προϋπόθεση ώστε τα παιδιά να κοιμούνται σύμφωνα 
με τις ανάγκες τους είναι κατά τη διάρκεια της ημέ-

Ύπνος

ρας να συμμετέχουν σε ενεργητικές δραστηριότητες 
και να μην περνούν χρόνο μπροστά σε οθόνη. Τα παι-
διά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας θα πρέπει, εκτός 
από τη νύχτα, να κοιμούνται και κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Οι οδηγίες του Sleep Foundation και της 
Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας (American 
Academy of Pediatrics, 2021) αναφέρουν συγκεκρι-
μένα ότι οι παιδαγωγοί στους φορείς προσχολικής 
αγωγής, είναι σημαντικό να διευκολύνουν τα παιδιά, 
ιδιαίτερα όσα είναι μικρότερα των 2,5 ετών, να κοι-
μηθούν μέσα στην ημέρα σε καθορισμένα διαστή-
ματα, σε ένα ήρεμο περιβάλλον μακριά από οθόνες. 
Επίσης, συστήνεται τα παιδιά να αλλάζουν βάζοντας 
πιτζάμες και ο φωτισμός να χαμηλώνει. Οι παιδαγω-
γοί θα πρέπει να εφαρμόζουν ρουτίνες ύπνου όπως 
είναι το διάβασμα ενός βιβλίου ή να δίνουν στο παιδί 
ένα μικρό κουκλάκι ή κουβερτούλα ή το μεταβατικό 
του αντικείμενο. Σημαντικό είναι να βάζουν τα παιδιά 
για ύπνο όταν είναι νυσταγμένα αλλά ακόμη ξύπνια, 
προκειμένου να μάθουν να κοιμούνται χωρίς βοή-
θεια. 

Δραστηριότητες διατροφικής εκπαίδευσης για 
νήπια: Κύριος στόχος είναι η σταδιακή εξοικεί-
ωση (ενίσχυση αποδοχής) με τα φυσικά τρόφιμα 
και η καλλιέργεια του σεβασμού για το φυσικό 
περιβάλλον. Η διατροφική εκπαίδευση πραγμα-
τοποιείται μέσα από παιχνίδια, βιβλία, ενασχόλη-
ση με τη φύση, ρουτίνες προετοιμασίας γευμά-
των και μαγειρική.

zz z
z z

z z
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5.6 Ημερολόγια προγραμματισμού 
και αναστοχασμού 

Κάθε μέρα σε μια δομή προσχολικής αγωγής συμβαί-
νουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Επιπλέον, ο ρόλος 
των παιδαγωγών είναι εξ ορισμού πολύπλοκος και η 
παρακολούθηση πολλών διεργασιών μπορεί να δη-
μιουργήσει κενά επικοινωνίας ανάμεσα στους παι-
δαγωγούς ή τους παιδαγωγούς και τους γονείς. 

Έτσι, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται κάποια 
πρωτότυπα εργαλεία αυτό-παρατήρησης και κατα-
γραφής που σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν τον 
αναστοχασμό των παιδαγωγών πάνω στην καθημε-
ρινή πράξη αλλά και να προάγουν την ενσωμάτωση 
των παιδιών, των γονέων και της κοινότητας στη ζωή 
της δομής προσχολικής αγωγής.

Όπως κάθε εργαλείο, έτσι και αυτά τα ημερολόγια 
προγραμματισμού και αναστοχασμού μπορούν να 
αξιοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους και έχουν 
διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης ανάλογα με το τι 
αποφασίζει η κάθε παιδαγωγική ομάδα ή η κάθε 
δομή που τα χρησιμοποιεί. Αρχικά, μπορούν να αξι-
οποιηθούν ως εργαλεία πρόδρασης και προγραμ-
ματισμού. 

Όπως σε όλες τις εκφάνσεις της παιδαγωγικής πράξης, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η 
παρατήρηση και η καταγραφή μπορεί να ποικίλει από δομή σε δομή ή και από παιδαγωγό 
σε παιδαγωγό, να είναι μεθοδολογικά τεκμηριωμένος ή αυτοσχέδιος, αρκεί να επιτελείται. 
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Σταδιακά, και όσο τα αξιοποιεί κάθε δομή, τα εμπλου-
τίζει, τα ανασχηματίζει και τα οικειοποιείται έτσι ώστε 
να γίνουν απολύτως σχετικά με την πραγματικότητά 
της και να μεταμορφωθούν σε εργαλεία αναστοχα-
σμού και εσωτερικής αξιολόγησης καταγράφοντας τι 
έγινε, πώς το αξιολογούμε, τι κρατάμε για την επόμενη 
φορά, τι θεωρούμε ότι θέλει αναπροσαρμογή. Εφόσον 
μια δομή συμφωνήσει στις παρακάτω κατηγορίες 
και τοποθετήσει τις προτεραιότητές της στον χρόνο, 
η διαδικασία λειτουργεί συνεχόμενα σαν σπείρα και 
έτσι γίνεται μια εσωτερική συλλογική σε κάθε δομή 
διεργασία με τα παρακάτω στοιχεία: παρατήρηση του 
παιδαγωγικού έργου, καταγραφή, σχεδιασμός ενερ-
γειών, υλοποίηση, αναστοχασμός ή αξιολόγηση, επα-
ναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός. 

Το πρόγραμμα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
δεν είναι μόνο αυτό που έχει λογικά προγραμματι-
στεί να συμβεί, αλλά κυρίως αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει (Jones και Nimmo, στον Fraser, 2000: 
122). Έτσι, όσο σημαντικό είναι να προγραμματί-
ζουμε τόσο σπουδαίο είναι να εξασκηθούμε στην 
αυτό-παρατήρηση και να κινούμαστε με ευελιξία 
σε σχέση με ό,τι χρειάζεται να αλλάξουμε.

ΚΥΨΕΛΗ
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 Να βάζω προτεραιότητες με το τι χωράει 
μέσα στην ημέρα.

 Να ακούω τις βιολογικές μου ανάγκες και να 
ανταποκρίνομαι σε αυτές. Να επικοινωνώ 
ουσιαστικά με όλα τα παιδιά, τους γονείς και 
τους συναδέλφους μου.

 Να συνεργάζομαι με το προσωπικό φροντί-
δας για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας.

 Να ζητάω βοήθεια και υποστήριξη όταν 
χρειάζομαι.

 Να παρατηρώ τα παιδιά και να καταγράφω 
με τρόπο που με διευκολύνει (φωτογραφίες, 
βίντεο, σημειώσεις σε τετραδιάκι, συμπλή-
ρωση λίστας για κάθετί που με ενδιαφέρει 
ανά παιδί σε χαρτί ή στον υπολογιστή, ιστο-
ρίες μάθησης και ό,τι άλλο έχω αξιοποιήσει 
ως μέσο) μια σημαντική στιγμή, αλλαγή, 
εξέλιξη ή δυσκολία που συνέβη.

 Να βρίσκω τρόπους να εμπνέομαι για να 
μπορώ να εμπνέω τα παιδιά, τους γονείς και 
την κοινότητα στην οποία ανήκω.

 Να διασκεδάζω την ώρα που βρίσκομαι με 
τα παιδιά.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
φροντίζω:

 Να ομαδοποιώ τις καταγραφές (φωτογραφί-
ες, βίντεο, κείμενα, μικρές έρευνες, ιστορίες 
μάθησης και ό,τι άλλο έχω αξιοποιήσει ως 
μέσο) για το τι έχει γίνει μέσα στην εβδομά-
δα για κάθε ένα παιδί και την ομάδα. 

 Να ελέγχω ότι έχω επικοινωνήσει προφο-
ρικά με τους γονείς όλων των παιδιών για 
τα νέα της εβδομάδα τους μέσα στην ομάδα. 

 Να ετοιμάζω ό,τι χρειάζομαι για την επόμενη 
εβδομάδα αξιοποιώντας τις πράξεις και τις 
ιδέες των παιδιών που προέκυψαν από τις 
καταγραφές μου.

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
φροντίζω: 

 Να ερευνώ και να παρακολουθώ επιμορ-
φώσεις ή εργαστήρια που με ενδιαφέρουν 
σε σχέση με την επαγγελματική μου ταυτό-
τητα. 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ 
μέσα στον χρόνο φροντίζω:

 Να ανανεώνω τα παιχνίδια στο δωμάτιο.

 Να δημιουργώ μια νέα πρόκληση στον εξω-
τερικό χώρο.

 Να κάνω τον αναστοχασμό μου μαζί με όσες/
όσους παιδαγωγούς συνεργάζομαι.

 Να συμμετέχω σε συναντήσεις ή εκδηλώ-
σεις της δομής στην οποία εργάζομαι.

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
φροντίζω:

5.6 Ημερολόγια προγραμματισμού και αναστοχασμού 
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 Να έχω κάτι όμορφο να μοιραστώ από τις 
στιγμές του παιδιού μέσα στην ημέρα.

 Να τους ακούω και να απαντώ σε ό,τι τους 
απασχολεί.

 Να έχω επικοινωνήσει λεπτομέρειες για το 
πρόγραμμα του παιδιού τους: φαγητό, ύπνο, 
τουαλέτα, παιχνίδι με το οποίο έχουν εμπλα-
κεί περισσότερο, παιχνίδι με άλλα παιδιά, αλ-
λαγή σε κάποια συνήθεια ή συμπεριφορά.

 Να επικοινωνώ λεπτομέρειες που σχετίζονται 
με «μη αποδεκτές συμπεριφορές» που δέ-
χτηκε ή πυροδότησε το παιδί τους μαζί με τη 
διαδικασία επίλυσής τους μέσα στην ημέρα. 

 Να επικοινωνώ τυχόν ατυχήματα ακόμα κι αν 
φαίνονται ασήμαντα.

 Να έχω μάθει κάτι για το παιδί τους από την 
συναναστροφή του/της μαζί τους.

 Να επικοινωνώ λεπτομέρειες για αλλαγές ή 
διαφοροποιήσεις που αφορούν την επόμενη 
μέρα.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
φροντίζω προς τους γονείς:

 Να αποχωριστούν τους γονείς τους με τον 
ρυθμό τους και την υποστήριξή μου.

 Παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο.

 Αφήγηση παραμυθιού, μοίρασμα ιστορίας. 

 Τραγούδια, ρίμες, ακούσματα από νέες λέ-
ξεις και λαχνίσματα.

 Παιχνίδι ανάπτυξης δεξιοτήτων με τουλά-
χιστον 4 από τα πεδία παιχνιδιού ακολου-
θώντας τον ατομικό τους ρυθμό ανάπτυξης.

 Κινητικό παιχνίδι.

 Παιχνίδι στο πάτωμα.

 Εμπλοκή και «προπόνηση» σε ρουτίνες αυ-
τονομίας.

 Υγιεινά και ισορροπημένα γεύματα.

 Ήρεμες συνθήκες ύπνου.

 Ποιοτική συναναστροφή και επικοινωνία 
μαζί μου.

 Να εκφραστούν με τον τρόπο που επιλέγουν.

 Να ακουστούν.

 Αγκαλιά και επαφή.

 Παιχνίδι με τα άλλα παιδιά.

 Να γελάσουν και να περάσουν καλά.

 Να θυμηθούν κάτι που τους έμεινε από την 
ημέρα τους ή να υπάρχει κάτι που μπορώ 
εγώ να μεταφέρω ως ιδιαίτερη στιγμή από 
την ημέρα τους.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
φροντίζω ώστε τα παιδιά 
να έχουν ευκαιρία για: 

ΚΥΨΕΛΗ
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 Να έχουμε οργανώσει ως κοινότητα κάποιο 
εργαστήρι για γονείς στη δομή με βάση τις 
ανάγκες τους.

 Να μοιράζομαι μαζί τους σε προσωπικά ρα-
ντεβού λεπτομέρειες για την ανάπτυξη των 
παιδιών συζητώντας για τις ευκολίες κα 
τις δυσκολίες τους, να μοιράζομαι το υλικό 
που έχει προκύψει από τις καταγραφές μου, 
ιστορίες μάθησης ή έργα των παιδιών συζη-
τώντας έτσι την εξέλιξή τους.

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
φροντίζω προς τους γονείς:

 Να έχουν μοιραστεί κάτι καινούριο μαζί μου.

 Να επικοινωνώ τις ιστορίες του παιδιού τους 
και αυτές της ομάδας ηλεκτρονικά.

 Να ανανεώνονται οι ιστορίες τους και οι δη-
μιουργίες του παιδιού τους στους τοίχους ή 
στον χώρο.

 Να προτείνω δράσεις στις οποίες μπορούν 
να εμπλακούν και να γνωρίσουν το παιδί 
τους ως μέλος της ομάδας του/της μέσα στη 
δομή προσχολικής αγωγής. 

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
φροντίζω προς τους γονείς:

 Να έχω αφήσει χρόνο και χώρο να μου επι-
κοινωνήσουν κάποια ανησυχία τους ή κάτι 
που θέλουν να μοιραστούν.

 Να επικοινωνώ κάτι καινούριο που το παιδί 
έχει βιώσει μέσα στην εβδομάδα.

 Να υπάρχουν οι ιστορίες τους και οι δημι-
ουργίες του παιδιού τους στους τοίχους ή 
στον χώρο.

 Να επικοινωνώ ουσιαστικές ιστορίες μάθη-
σης για το παιδί τους μέσα από τις καταγρα-
φές μου.

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
φροντίζω προς τους γονείς: 

 Έχουν πει ή εκφράσει με κάποιον από τους χί-
λιους διαφορετικούς τρόπους τους κάποια ιδέα.

 Έχουν δημιουργήσει κάτι με τα χέρια τους.

 Έχουν βιώσει όλα τα πεδία παιχνιδιού ανά-
πτυξης δεξιοτήτων.

 Έχουν παίξει σε μικρή ομάδα.

 Έχουν εμπλακεί σε κάποια μορφή ατομικής ή 
ομαδικής έρευνας. 

 Μπορούν να δουν τις ιστορίες τους και τις δη-
μιουργίες τους στους τοίχους ή στον χώρο.

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
φροντίζω ώστε τα παιδιά να: 
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Για να ενισχυθεί η δημιουργία και η έννοια της 
κοινότητας διαχωρίζεται και εδώ η εσωτερική 
και η εξωτερική κοινότητα. Οι προτάσεις δρά-
σεων που περιγράφονται παρακάτω περιγρά-
φονται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα ώστε 
να μπορούν να υλοποιηθούν. Όπως και σε όλες 
τις προηγούμενες προτάσεις και το ημερολόγιο 
αναστοχασμού είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί 
από την εκάστοτε δομή ώστε να συμπεριλαμβά-
νει τις ιδιαιτερότητές της αλλά και τις ιδιαιτερό-
τητες της εξωτερικής κοινότητας. 

 Οι άνθρωποι που εργάζονται και συνεργά-
ζονται σε κάθε δομή ενημερώνονται για τα 
όσα συμβαίνουν στις άλλες ομάδες και στο 
σύνολο της δομής προκειμένου να δημι-
ουργηθεί σταδιακά μια ενιαία στάση των 
παιδαγωγών της δομής μου. 

 Διοργανώνονται ομαδικές παιδαγωγικές 
συναντήσεις στις οποίες στόχος είναι να συ-
γκλίνουν οι πρακτικές και ενδεχομένως οι 
απόψεις των παιδαγωγών.

 Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γονέων στην 
καθημερινότητα της δομής. 

 Οι παιδαγωγοί επικοινωνούν το έργο τους με 
τους γονείς και τους συναδέλφους.

Δράσεις προς τη δημιουργία 
ή την ενίσχυση της 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:

 Γνωρίζοντας στα παιδιά τους ανθρώπους 
που έρχονται για κάποια εργασία μέσα στη 
δομή ή αντίστοιχα τους προμηθευτές.

 Οργανώνονται επισκέψεις σε χώρους πο-
λιτιστικού ενδιαφέροντος όπως τα θέατρα, 
μουσεία που μπορούν να υποδεχτούν πολύ 
μικρά παιδιά, τοπικούς φορείς πολιτισμού 
και άλλα. 

 Οργανώνονται μικροί περίπατοι στη γειτονιά.

 Η δομή προσχολικής αγωγής συμμετέχει 
στα τοπικά δρώμενα με τρόπο ωφέλιμο για 
τα παιδιά. 

 Επικοινωνείται η δράση της εκάστοτε δομής 
κα τα παιδιά αποκτούν περισσότερο χώρο 
έκφρασης σε δημόσια σημεία. 

 Αξιοποιείται η γειτονιά ως πόρος για ό,τι ται-
ριάζει με τις μικρές έρευνες των παιδιών.

 Η δομή προσχολικής αγωγής οργανώνει εκ-
δηλώσεις, εργαστήρια ή ομιλίες στον χώρο 
της στις οποίες έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι 
της κάθε περιοχής που ενδιαφέρονται. 

Δράσεις προς τη δημιουργία 
ή την ενίσχυση της 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:

ΚΥΨΕΛΗ
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5.7 Υλικά
Για να υποστηριχθεί η εξερεύνηση των παιδιών μέσα από το 
παιχνίδι, είναι καλό να είναι διαθέσιμη σε αυτά μία μεγάλη ποι-
κιλία υλικών διαφορετικών υφών, χρωμάτων, σχημάτων και 
μεγεθών. Χρειάζεται να υπάρχουν οικεία στο παιδί υλικά, άλλα 
και νέα πρωτόγνωρα, τα οποία προκαλούν το ενδιαφέρον τους. 

Η ποσότητα των υλικών πρέπει να είναι επαρκής, ώστε όλα τα 
παιδιά να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασχοληθούν με κάτι που 
τα ενδιαφέρει. Επίσης, καλό είναι τα υλικά να ανανεώνονται συ-
χνά γιατί τα παιδιά εξοικειώνονται εύκολα μαζί τους και χάνουν 
το ενδιαφέρον τους. Ταυτόχρονα η υπερβολικά μεγάλη ποσό-
τητα και ποικιλία υλικών μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά: α) 
να αποσπά την προσοχή των παιδιών με αποτέλεσμα να μην 
«επενδύουν» στην αξιοποίηση ενός υλικού αλλά να προχωρούν 
κατευθείαν στο επόμενο, β) να τα δυσκολεύει να βρουν το υλι-
κό που θέλουν, γ) να μειώνει την πιθανότητα να επεξεργαστούν 
εκ νέου κάποιο αντικείμενο μετά από ένα διάστημα. Επομένως, 
προτείνεται μια «ροή» υλικών και ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα (π.χ. κάθε μήνα) να προστίθενται νέα υλικά και να αφαιρού-
νται παλαιότερα.

Εκτός από υλικά και παιχνίδια του εμπορίου, τα οποία έχουν 
κόστος και συνήθως είναι πλαστικά, μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν υλικά ανοιχτού τύπου, όπως υλικά της φύσης ή ελεύθερα 
υλικά όπως υφάσματα, χαρτόκουτα, πλαστικές συσκευασίες, 
σχοινιά, κουκουνάρια, φύλλα, βότσαλα, κοχύλια. Τέτοια υλικά, 
τα οποία δεν κατευθύνουν το παιχνίδι των παιδιών, αλλά είναι 
ανοιχτά ως προς τον τρόπο χρήσης τους βοηθούν ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη της φαντασίας τους, καθώς μπορούν να «μεταμορ-
φωθούν» σε οτιδήποτε θελήσει το παιδί και έτσι να διευρύνουν 
το παιχνίδι του. Τα πιο δημιουργικά αντικείμενα είναι τα πολυ-
χρηστικά και ευέλικτα στη χρήση (Santer, Griffiths and Goodall, 
2007). Παράλληλα τα διαφορετικά αυτά υλικά παρέχουν μία πιο 
πλούσια πηγή αισθητηριακών ερεθισμάτων.

5.7 Υλικά
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Το Κουτί: 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του πλαισίου Κυψέλη, 
έχουν αναγνωριστεί και ενταχθεί κάποια υλικά τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποί-
ηση του παιδαγωγικού προγράμματος, τα οποία φα-
νταστήκαμε σαν ένα «κουτί». Το «κουτί» μπορεί να 
είναι μια πραγματική κούτα ή να παραμείνει ως ει-
κονικό κουτί υλικών που θα θέλαμε να φτάσει κατά 
την πιλοτική εφαρμογή σε κάθε δομή προσχολικής 
αγωγής που θα εφαρμόζει το πλαίσιο Κυψέλη. 

Τα περιεχόμενα του κουτιού αφορούν τις κατηγο-
ρίες που αναφέρονται παρακάτω και η ιδέα είναι 
να ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν μετά την πιλο-
τική εφαρμογή του πλαισίου Κυψέλη. Κάποια είναι 
υλικά-αντικείμενα και κάποια παιδαγωγικά υλικά. 
Τόσο τα αντικείμενα όσο και τα παιδαγωγικά υλικά 

μπορούν να αγοραστούν κάνοντας η κάθε δομή μια 
επιλογή από την πληθώρα που εμφανίζεται στην ελ-
ληνική αγορά, είτε να παραχθούν χειροποίητα ή ως 
προϊόν συλλογικής δημιουργικής σκέψης από την 
κάθε δομή. 

Στόχος είναι όλες οι δομές να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στις κατηγορίες υλικών που περιγράφονται εδώ 
ή να εμπλουτίσουν το υλικό τους, εφόσον ήδη αξιο-
ποιούν τις παρακάτω κατηγορίες υλικών. Μέσα από 
το «κουτί» επιδιώκεται να δοθούν υλικά εναύσματα 
που θα υποστηρίζουν την εφαρμογή των παιδαγω-
γικών πρακτικών του «Κυψέλη» και όχι ποσότητες 
υλικών που θα εξοπλίσουν εξ ολοκλήρου τους παι-
δικούς σταθμούς για κάθε ηλικία και σε αναλογία με 
τον αριθμό των παιδιών. 

ΚΥΨΕΛΗ
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Ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται ένα παιδί στην 
ανάπτυξή του, κάποια από τα παιχνίδια είναι ανοι-
χτού τύπου όπως: στρωματάκια δραστηριοτήτων, 
σάκος με ασπρόμαυρα αντικείμενα, μόμπιλ και 
όσο μεγαλώνουν τα παιδιά να έχουν συγκεκριμένη 
«απαίτηση» όπως: παζλ (από 2-24 κομμάτια), τόμπο-
λες, παιχνίδια μνήμης, κατηγοριοποίησης, παιχνίδια 
ανάπτυξης λεπτής κινητικότητας, παιχνίδια λογικής, 
επιτραπέζια παιχνίδια που αντιστοιχούν στις πολύ 
μικρές ηλικίες.

Πρόκειται για μια αστείρευτη ποικιλία υλικών που 
ενεργοποιούν τις αισθήσεις όπως υλικά διαφόρων 
υφών, νερό, άμμος σε διάφανα λεκανάκια εξερεύ-
νησης, ντόμινο αφής και υλικά που ευνοούν τον πει-
ραματισμό και τις δοκιμές με έννοιες που συναντάμε 
στο φυσικό περιβάλλον όπως: το φως, τη σκιά, τη 
βαρύτητα, τη ζύγιση, την τριβή, την κύλιση, τα οποία 
μπορεί να είναι μπαλάκια διαφορετικών υφών, 
άθραυστοι ακρυλικοί καθρέφτες, μαγνήτες μεγάλοι 
σε μέγεθος κατάλληλοι για παιδιά από 12 μηνών και 
πάνω.

Ειδικά για το παιχνίδι με το φως και τη σκιά είναι 
χρήσιμο να διαμορφωθεί ένα σημείο του χώρου ή 
ένας χώρος όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν 
με τις σκιές και να διερευνήσουν έννοιες όπως η 
αντανάκλαση, η διαφάνεια και άλλα. Μπορεί να αγο-
ραστεί ένας έτοιμος σκοτεινός κύβος ή να μπουν στο 
δωμάτιο κουρτίνες συσκότισης. Χρειάζονται επίσης 
διάφανα αντικείμενα για παιχνίδι όπως φακοί, φω-
τεινό πάνελ, επιδιασκόπιο.

Όλα τα παιχνίδια μπορούν δυνητικά να χρησιμοποι-
ηθούν για συζήτηση και επαφή. Ιδιαίτερα χρήσιμα 
εργαλεία για την επικοινωνία είναι τα βιβλία, οι γα-
ντόκουκλες, τα ζώα, τα έντομα, άνθρωποι και αυτο-
κίνητα μινιατούρες, εικόνες με θεματικές για έναυ-
σμα στις συζητήσεις. Σε αυτήν την κατηγορία χρειά-
ζεται να υπάρχει περισσότερη εστίαση στις λέξεις ή 
τα επιφωνήματα των παιδιών καθώς παίζουν όπως 
και στους διαλόγους τους παρά στο ίδιο το αντικεί-
μενο. 

Η αλληλεπίδραση συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά 
που ευνοούν την επικοινωνία και παιχνίδια που 
αφορούν ομάδες μεγαλύτερες των δύο παιδιών 
όπως: κουζινικά, βίδες, εργαλεία για μαστορέμα-
τα, εστιατόριο, σπιτάκια με χαρακτήρες, φροντίδα 
μωρού, βιβλία με ήχους, βιβλία παρατηρητικότη-
τας, τραγούδια και εξοπλισμός για να ακούγονται 
ήχοι και άλλα ηχητικά σήματα που καλλιεργούν την 
ακουστική συγκέντρωση. 

Αλληλεπίδραση

Επικοινωνία

Ανάπτυξη γνωστικών
δεξιοτήτων

Αισθητηριακό παιχνίδι

& πειράματα 

ΚΥΨΕΛΗ
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Διάφανα ή ξύλινα γεωμετρικά σώματα, ξύλινα μεγά-
λα τουβλάκια, μαλακά αφρώδη τουβλάκια, μεγάλα 
πλαστικά τούβλα τύπου lego, όλα τα ελεύθερα υλικά, 
κάθε είδους αντικείμενο που μπορεί να μεταμορφω-
θεί σε κατασκευαστικό υλικό όπως για παράδειγμα 
παλιά φθαρμένα βιβλία, ξεθυμασμένοι μαρκαδόροι 
και άλλα. 

Σε αυτή την κατηγορία βασικά λειτουργεί το παιχνίδι 
με μουσική και την ενεργή συμμετοχή των παιδα-
γωγών, όπως και ομαδικά παιχνίδια που προκα-
λούν τρέξιμο, χοροπηδητά, διαδρομές στον χώρο 
και άλλα. Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά 
όπως: μπάλες, τούνελ, κορδέλες ρυθμικής, στεφά-
νια, μικροί μαλακοί κρίκοι, βήματα ισορροπίας τα 
οποία είναι περισσότερο εναύσματα και εργαλεία για 
την εξάσκηση στον συντονισμό. 

Αντικείμενα που παράγουν ήχους και μουσική και 
είναι παράλληλα ασφαλή για αυτόνομη χρήση από 
τα πολύ μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, κύβοι ή 
κουτιά ήχων (αυτοσχέδια κουτιά ερμητικά κλειστά 
που παράγουν διαφορετικούς ήχους και μπορεί να 
έχουν μέσα φακές, κουδούνια, μακαρόνια, βίδες, 
πλαστικά κουμπιά και άλλα), μεταλλικά κουζινικά 
και άλλα αντικείμενα που παράγουν μουσική όπως 
αχυρένια σκουπάκια, πλαστικοί μουσικοί σωλήνες 
(Boomwhackers), τύμπανο του ωκεανού, διαφο-
ρετικά τύμπανα και άλλα κρουστά, μικρά ασφαλή 
μουσικά όργανα όπως μαράκες αυγά, κουδούνια 
και άλλα.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλα τα πιθανά 
αντικείμενα χειροτεχνίας που ταιριάζουν στην αι-
σθητική της κάθε δομής. Είναι απαραίτητο να υπάρ-
χει μια ποικιλία υλικών ώστε τα παιδιά να μπορούν 
να δοκιμάζουν καθημερινά να φτιάχνουν έργα τέ-
χνης. Κάποια βασικά υλικά είναι τα παρακάτω: μπο-
γιές, δαχτυλομπογιές, πινέλα, ζυμάρια, πλαστελίνες, 
πηλός, μεγάλα λαδοπαστέλ, χοντρές ξυλομπογιές, 
εφημερίδες, καπάκια, μεγάλες βίδες, μεγάλες χά-
ντρες, διάφορα είδη χαρτιού, επιφάνειες όπως καμ-
βάδες και ξύλα για ζωγραφική.

Μουσική

Επικοινωνία

Εικαστικοί πειραματισμοί 

Κατασκευαστικό
παιχνίδι

Κίνηση

5.7 Υλικά
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Για να μπορούν να αξιοποιηθούν τα φυσικά υλικά 
είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα σημείο στον χώρο ή 
ένα σετ πραγμάτων αφιερωμένο σε αυτά, όπως: 

20 ξύλινες επιφάνειες από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
μέγεθος Α4 πάχος 0,6 εκ. για συνθέσεις με φυσικά 
υλικά. 

Καλάθια-κουτιά για την κατηγοριοποίηση των φυσι-
κών υλικών.

Τα υλικά: κοχύλια/πέτρες και ελαφρόπετρες/ξύλα/
θαλασσόξυλα/κουκουνάρια/φύλλα και ό,τι άλλο 
μπορεί να αντέξει στον χρόνο και τη μεγάλη χρήση 
χωρίς να θρυμματίζεται ή να απαιτεί διαρκή ανανέ-
ωση με αφαίρεσή του από τα πάρκα ή τα δάση, κάτι 
που προκαλεί ανισορροπία στα φυσικά περιβάλλο-
ντα. 

Όλα τα ελεύθερα υλικά και ρούχα-καπέλα για με-
ταμφίεση, μικρόφωνα, κράνη, άλλα αξεσουάρ που 
αντιστοιχούν σε παιχνίδια ρόλων, ταψιά όπου κολ-
λάμε στη βάση περιβάλλοντα και δημιουργούν κό-
σμους που ζωντανεύουν με τη φαντασία π.χ.: το ταψί 
έχει την εικόνα της ζούγκλας και εμείς τοποθετούμε 
δίπλα το κουτί με τα ζώα της ζούγκλας.

Υλικά με φαινομενικά άσχετες χρήσεις που όμως 
εμπνέουν παιδιά και παιδαγωγούς και μετατρέπο-
νται στα πιο ενδιαφέροντα υλικά παιχνιδιού όπως: 
σχοινιά, υφάσματα, πλαστικά δοχεία σε διάφορα 
μεσαία και μεγάλα μεγέθη, χαρτόκουτα, φαρδιά λά-
στιχα, σφουγγαρίστρες και σκούπες χωρίς τα κοντά-
ρια τους, εφημερίδες, χάρτινα ρολά, λεκάνες, εσω-
τερικά καρούλια από μεγάλες κλωστές, μπουκάλια 
απορρυπαντικών μεγάλα σε μέγεθος και πολύ καλά 
πλυμένα και ό,τι άλλο βρίσκεται τυχαία από παιδα-
γωγούς και οικογένειες όπως για παράδειγμα ροδέ-
λες χαρτιού ταμειακής μηχανής, μεγάλοι φελοί από 
πώματα βάζων και τόσα άλλα. 

Συμπληρώνοντας την ήδη αναλυτική περιγραφή, 
στον εξωτερικό χώρο μπορούμε να έχουμε κάποια 
αντικείμενα όπως φυσικά υλικά μεγάλα σε μέγεθος 
για να είναι ορατά και να αντέχουν στον χρόνο με τη 
μεγάλη χρήση, σαμπρέλες, φτυάρια, κουβαδάκια, 
κιμωλίες, δοχεία ή φόρμες για ξεπατίκωμα με την 
άμμο, ρολά υφών, μεταλλικά δοχεία για το σημείο 
με τη λάσπη (λασποκουζίνα ή άλλο), λεκάνες για 
παιχνίδι με το νερό, καρότσια ή άλλα τροχήλατα για 
μεταφορές, τραμπάλες ή άλλες δοκοί ισορροπίας.

Ελεύθερα υλικά

Φυσικά υλικά

Παιχνίδι έξω

Φαντασία

ΚΥΨΕΛΗ
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Παιχνίδι έξω

Φαντασία

Παιδαγωγικό υλικό: 

 
Επιπλέον των υλικών, των αντικειμένων που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την παι-

δαγωγική πράξη, είναι απαραίτητο να δημιουργείται ή να αξιοποιείται από κάθε δομή 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό που διευκολύνει τη ροή κάθε ημέρας για όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Αυτή η διαδικασία είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 

της πιλοτικής εφαρμογής, να καταγραφεί και να δημιουργηθεί ένα κοινόχρηστο υλικό 

στο οποίο θα έχουν όλες οι δομές δωρεάν πρόσβαση. 

Ενδεικτικά, στο Κυψέλη έχει δημιουργηθεί το παρακάτω πρωτότυπο υλικό που είναι 

διαθέσιμο ηλεκτρονικά και δωρεάν, προκειμένου όποια δομή ενδιαφέρεται να έχει 

πρόσβαση σε αυτό: 

Το βιβλιαράκι ιδεών: «Βλέπω-Πιάνω-Κάνω» που αφορά τους εικαστικούς πειρα-

ματισμούς και τη συσχέτισή τους με τους πρώτους γραφισμούς που στην προέκτασή 

τους στο προνήπιο και το νήπιο οδηγούν στη γραφή. Αυτό το βιβλιαράκι είναι προ-

ϊόν έρευνας δράσης και πρακτικής με πολύ μικρά παιδιά 0-4 χρονών τα τελευταία 

14 χρόνια. Πρόκειται για μια ματιά στην τέχνη, μια ανοιχτή έρευνα στην εικαστική 

εξερεύνηση που μπορούν να κάνουν τα πολύ μικρά παιδιά και μια καταγραφή των 

διαδρομών που οδηγούν από ένα υλικό σε μια διεργασία μάθησης όπως για παρά-

δειγμα: από την πλαστελίνη στη γραφή, από το σκίσιμο στη χρήση του ψαλιδιού. 

Το υλικό από το πρόγραμμα Reach Up and Learn©: Πρόκειται για συγκεκριμένο υλι-

κό για τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη που έχει διαμορφωθεί και προσαρμοστεί 

για να ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα αυτό, επιλέχθηκε γιατί 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση για πολύ 

μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι τους με συγκεκριμένο υλικό που έχει λειτουργήσει και 

έχει αναδιαμορφωθεί πρακτικά και ερευνητικά σε πολλές χώρες υπό ανάπτυξη από 

το 1980 μέχρι σήμερα. Η προσαρμογή του υλικού του Reach Up and Learn© έχει γίνει 

ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για τα παιδιά 6 μηνών - 4 ετών, με στόχο κυρίως τη 

γνωστική, τη γλωσσική ανάπτυξη, την πρώτη επαφή με τις λογικο-μαθηματικές έν-

νοιες και την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη. Έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο 

προς αξιοποίηση σε πλαίσια προσχολικής αγωγής έναντι της αξιοποίησής του μόνο 

μέσα στο σπίτι. Μέσα από το Reach Up© δημιουργείται μια απευθείας διαδρομή επι-

κοινωνίας με τις οικογένειες και ιδιαίτερα εκείνες τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη 

ως μόνη προσβάσιμη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, δωρεάν, πηγή για τα παιδιά τους. 

Έτσι κάθε δομή μπορεί εκτός του να χρησιμοποιεί το υλικό, να το δανείζει στα παιδιά 

για το σπίτι έτσι ώστε να συσχετίζεται και να γενικεύεται το παιχνίδι στη δομή προσχο-

λικής αγωγής με το παιχνίδι στο σπίτι. Τέλος το υλικό αυτό βάζει μια κοινή βάση για 

όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικονομικο-κοινωνική τους κατάσταση.

5.7 Υλικά
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Επίσης, η UNICEF σε έκθεσή της τον Απρίλιο του 
2014 διαπιστώνει πως στην Ελλάδα «…παρουσιά-
ζονται συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται 
με τη λειτουργία (των παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών), όπως η έλλειψη σε προσωπικό, η 
καταλληλότητα των δομών και του εξοπλισμού, η 
υπέρβαση της προβλεπόμενης αναλογίας βρεφο-
νηπιοκόμων/παιδαγωγών και παιδιών, κλπ. Το με-
γαλύτερο, όμως, πρόβλημα που παρατηρείται, είναι 
ότι οι υφιστάμενες δομές (κυρίως δημοτικές) δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των 
παιδιών με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να ανα-
γκάζονται να στραφούν στους ιδιωτικούς παιδικούς 
σταθμούς, που σημαίνει επιπρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση, ή να μην εντάσσουν καθόλου τα παιδιά 
τους σε κάποια τέτοιου είδους υπηρεσία. Η παρο-
χή δωρεάν υπηρεσιών βρεφονηπιακής φροντίδας 

6. Προυποθέσεις για την υλοποίηση του
παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη

μέσω των σχετικών δράσεων του Ε.Σ.Π.Α. τα τελευ-
ταία χρόνια, αν και σημαντική, δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών ολόκληρου του πληθυσμού» 
(UNICEF, 2014, σελ.79).

Η θέσπιση κανονισμών από την Πολιτεία για την αξι-
ολόγηση της ποιότητας, επιφέρει καλύτερο επίπε-
δο ποιότητας και είναι επιτακτική (Ρέντζου, 2011β). 
Έτσι, σε αυτό το κεφάλαιο τίθενται οι παρακάτω δο-
μικές ποιοτικές περιοχές που είναι προϋποθέσεις 
για την εφαρμογή του πλαισίου Κυψέλη. Οι πιθανές 
νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες απαιτούνται προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν σφαιρικά τα θέματα 
που εμποδίζουν την εφαρμογή του όποιου παιδαγω-
γικού πλαισίου, θεωρείται αναγκαίο να εξεταστούν 
σε ξεχωριστή έκθεση και στη συνέχεια να πραγμα-
τοποιηθούν προκειμένου η παιδαγωγική πράξη να 
μπορεί να υλοποιηθεί. 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα για την ποιότητα στην προσχο-
λική αγωγή, δομικά στοιχεία ποιότητας όπως οι αναλογίες παιδιών/ 
παιδαγωγών, η εκπαίδευση των παιδαγωγών και η εμπειρία τους, 
καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι και τα υλικά, σχετί-
ζονται με την αποδοτική εφαρμογή των παιδαγωγικών πλαισίων ή 
προγραμμάτων σε όλες τις χώρες. Ένα σοβαρό εμπόδιο στην εφαρ-
μογή προγραμμάτων ή πλαισίων ποιοτικής προσχολικής αγωγής εί-
ναι αυτό της χρηματοδότησης που απαιτείται για να καλυφθούν αυτές 
οι δομικές ανάγκες που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή της όποιας 
παιδαγωγικής προσέγγισης της κάθε χώρας (OECD, 2021, Sylva et 
al., 2015). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα των Sylva 
et al. (2015) στο πλαίσιο του προγράμματος CARE «όσο κι αν πιστεύει 
ένας παιδαγωγός στη μοναδικότητα κάθε παιδιού και να θέλει να την 
υποστηρίξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο αν έχει ευθύνη για μια ομά-
δα 22 παιδιών σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς βοήθεια, όπως αντίστοι-
χα είναι δύσκολο να απαντήσει ολόπλευρα μια/ένας παιδαγωγός 18 
χρονών χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις φυσικής σε ένα παιδί που αναρω-
τιέται για το πώς βυθίζονται και πώς επιπλέουν αντικείμενα σε μια 
λεκάνη νερό». 

ΚΥΨΕΛΗ
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Για να οριστούν οι προτεινόμενες αναλογίες και τα 
μεγέθη των ομάδων μελετήθηκαν και αξιοποιήθη-
καν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση 
«Ευρυδίκη» (Eurydice Report, 2019) ώστε η πρακτι-
κή που προτείνεται να εναρμονίζεται -εκτός από το 
να εμπνέεται- με ποιοτικές παροχές και από άλλες 
χώρες της ΕΕ. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανα-
λογίες ενηλίκων/παιδιών που σε συνδυασμό με 
το πρόγραμμα και την κατάρτιση των παιδαγωγών 
μπορεί να είναι λειτουργικές. Τα στοιχεία που αφο-
ρούν στις αναλογίες και τα μεγέθη των ομάδων (σελ. 
88-90 και 154) μαζί με τις διαστάσεις της ποιότητας 
διεργασιών που συζητήθηκαν στην αντίστοιχη ενό-
τητα, αποτέλεσαν την πηγή για τη διαμόρφωση της 
παρούσας πρότασης. Τα θέματα που επηρέασαν τον 
σχεδιασμό είναι η αναλογία παιδιών/παιδαγωγών, 
το συνολικό μέγεθος της ομάδας, ο ηλικιακός ή μη 

6.1 Αναλογίες παιδαγωγών - παιδιών 

Στην Ελλάδα η ισχύουσα αναλογία παιδαγωγών/παιδιών είναι: 

6. Προυποθέσεις για την υλοποίηση του παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη 

ΗΛΙΚΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 

Βρέφη 0-2,5 ετών 2 παιδαγωγοί και 1 βοηθός για 12 παιδιά

Νήπια 2,5-4 ετών 2 παιδαγωγοί για 25 παιδιά

Πηγή: ΚΥΑ 41087/29-11-2017/ ΥΑ Δ22//2017 (ΥΑ Δ22/οικ. 11828/293 ΦΕΚ Β 1157 2017).

ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ /  ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΑΔΩΝ 

0-12 μηνών 1 παιδαγωγός για 4 παιδιά Έως 8 παιδιά ανά ομάδα

12-18 μηνών 1 παιδαγωγός για 4 παιδιά Έως 12 παιδιά ανά ομάδα

18-24 μηνών 1 παιδαγωγός για 6 παιδιά Έως 12 παιδιά ανά ομάδα

2-3 ετών 1 παιδαγωγός για 8 παιδιά Έως 18 παιδιά ανά ομάδα 
(για 16 παιδιά απαιτούνται 2 παιδαγωγοί, ενώ από το 
17ο παιδί πρέπει να προστίθεται παιδαγωγός)

3-4 ετών 1 παιδαγωγός για 10 παιδιά Έως 20 παιδιά ανά ομάδα

διαχωρισμός και η κατάρτιση των παιδαγωγών και 
αναλύονται παρακάτω. 

Οι μεγάλες αναλογίες παιδιών – παιδαγωγών ανά 
τάξη, οι οποίες διαπιστώθηκαν στην έκθεση της 
UNICEF (2014) και τα μεγάλα μεγέθη ομάδας συνε-
πάγονται, από τη μία ο/η παιδαγωγός να μην παρέ-
χει εξατομικευμένη φροντίδα και αγωγή στα βρέφη 
και τα νήπια και να μην εξασφαλίζει την απαιτούμενη 
προσοχή σε αυτά και από την άλλη τα παιδιά να δυ-
σκολεύονται να αφομοιώσουν και να απορροφήσουν 
τα ερεθίσματα και τις δραστηριότητες. Αντίθετα, όσο 
μικρότερο είναι το μέγεθος της ομάδας τόσο καλύτε-
ρα συμβάλλει στην υγιή, ψυχοσωματική, νοητική και 
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης, σε συνδυ-
ασμό με ένα καλό παιδαγωγικό πρόγραμμα ενισχύει 
την ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδαγω-

Πρόταση της συγγραφικής ομάδας



132

αναλογία. Έτσι, τα τμήματα, συνήθως, οργανώνονται 
σε τρία: το μικρό τμήμα που αποτελείται από παιδιά 
1-3 ετών, τα μεικτά τμήματα από ηλικίες 1-5 και το 
μεγάλο τμήμα από 3-5 ετών. Ένα κανονικό τμήμα 
παιδιών αποτελείται περίπου από 14 παιδιά με τρεις 
παιδαγωγούς, ενώ ένα μεικτό τμήμα έχει πάνω από 
18 παιδιά με τρεις παιδαγωγούς (Sheridan et al., 
2009). Η οργάνωση των τμημάτων βοηθά τη συμ-
μετοχή των παιδιών σε μικρότερες ομάδες ανάλο-
γα με τις εμπειρίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές 
τους γεγονός που οδηγεί σε μία διευρυμένη ποι-
κιλία μαθησιακών ευκαιριών. Η χαμηλή αναλογία 
παιδιού-παιδαγωγού στη Σουηδία δίνει ευκαιρίες 
στους/στις παιδαγωγούς να αλληλεπιδράσουν και 
να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, βασικό στοιχείο 
που καθορίζει την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης της 
χώρας (Samuelsson & Sheridan, 2009).

Οι παιδαγωγοί στην Ελλάδα (κύριοι ή βοηθοί 
όπως ορίζονται τώρα) είναι εξ ορισμού καταρ-
τισμένοι και διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα 
που διευκολύνουν την εφαρμογή του παιδα-
γωγικού πλαισίου. Έτσι, φροντίζοντας τις ανα-
λογίες και τα συνολικά μεγέθη ομάδων, διευ-
ρύνεται η δυνατότητά τους για παρατήρηση, 
καταγραφή, εμπλουτισμό και διαφοροποίηση 
της παιδαγωγικής πράξης καθώς και για συ-
ναναστροφή με τους γονείς.

Οι παιδαγωγοί σε κάθε τμήμα απαιτείται να είναι 
σταθεροί, με την έννοια του υποστηρικτικού ενήλικα 
που απευθύνεται κάθε φορά σε συγκεκριμένα παι-
διά. Έτσι, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σταθερή σχέ-
ση μεταξύ παιδιών και παιδαγωγού και να υπάρχει 
η έννοια του/της παιδαγωγού αναφοράς (Ρουφίδου, 
2019). Οι εναλλαγές πρέπει να αποφεύγονται καθώς 
η συναισθηματική σύνδεση όπως έχει ήδη περιγρα-
φεί είναι απαραίτητο στοιχείο για την παιδική ανά-
πτυξη και ειδικά σε αυτές τις τόσο μικρές ηλικίες.

Για να μπορέσει λοιπόν να υλοποιηθεί το Κυψέλη, 
είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση των δομών προ-
σχολικής αγωγής έτσι ώστε να υπάρχει σταθερό και 
επαρκές καταρτισμένο προσωπικό και να μπορεί να 
αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του μαζί με τα παι-
διά και τους γονείς. 

γών και παιδιών, αφού σε μια τάξη με λιγότερα παι-
διά υποστηρίζεται η επικοινωνία και διευκολύνεται η 
συμμέτοχη και η συνεργασία (Μάντζιου & Πετρογιάν-
νης, 2009, Korjenevitch & Dunifon, 2010). Έρευνες 
και στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην προσχο-
λική αγωγή διαφορετικών χωρών αναδεικνύουν ότι 
η αναλογία παιδαγωγών/παιδιών συνδέεται άρρηκτα 
με την ποιότητα που προσφέρεται, κάτι που αποτυπώ-
νεται στα μαθησιακά αποτελέσματα (OECD: Starting 
Strong III, 2012: 18), εφόσον διευκολύνεται η εξατο-
μικευμένη προσοχή και η συχνότερη αλληλεπίδραση 
(NAEYC, 2005). Αποτυπώνεται όμως και σε ζητήματα 
φροντίδας και ασφάλειας, αφού οι παιδαγωγοί πρέπει 
να μεριμνούν για ένα μικρότερο αριθμό παιδιών.

Δουλεύοντας μέσα σε μικρότερες ομάδες παι-
διών προωθείται η ποιοτική συναναστροφή 
ανάμεσα σε παιδιά και παιδαγωγούς, μεταξύ 
των παιδιών και ανάμεσα σε παιδαγωγούς 
και γονείς, διευρύνεται η δυνατότητα παρα-
τήρησης και καταγραφής ανά παιδί και προς 
όφελος της ομάδας, αξιοποιείται η κατάρτιση 
και η εμπειρία των παιδαγωγών και ενισχύ-
ονται όλοι οι παράγοντες που συζητήθηκαν 
ήδη σε σχέση με την ποιότητα διεργασιών 
(Petrogiannis, 2013, Evangelou & Dafermou, 
2005, Megalonidou, 2020).

Επιπλέον, ο ηλικιακός διαχωρισμός που γίνεται 
εδώ αφορά στις κοινές λειτουργικές ανάγκες που 
έχουν τα παιδιά στο προτεινόμενο εύρος ηλικιών, 
όμως όπως έχει τονιστεί αναγνωρίζεται πως κάθε 
παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης. 

Ο σχεδιασμός του Κυψέλη είναι τέτοιος που μπο-
ρεί να εφαρμοστεί το ίδιο αποδοτικά και σε μικτές 
ηλικιακά ομάδες παιδιών όταν για παράδειγμα σε 
κάποιες περιοχές τα παιδιά είναι λίγα και ανήκουν 
σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ή όταν η προ-
σέγγιση που έχει μια δομή, βασίζεται στη λειτουρ-
γία σε μεικτές ηλικιακά ομάδες. Ιδιαίτερα όμως για 
τις ομάδες των βρεφών έως 12 μηνών προτείνεται 
να παίζουν σε ξεχωριστό χώρο κυρίως για πρακτι-
κούς λόγους ασφάλειας. Υπάρχουν χώρες όπως η 
Σουηδία που προωθούν το μοντέλο λειτουργίας με 
τμήματα μικτών ηλικιών διατηρώντας τη χαμηλή 
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Σε όλες τις εκφάνσεις της παιδαγωγικής και της εκ-
παίδευσης, ο ρόλος του/της παιδαγωγού θεωρείται 
κεντρικός και καθοριστικός για την τελική απόδοση 
των αξιακών συστημάτων, παιδαγωγικών πρακτικών 
και συγκεκριμένων προγραμμάτων ανά τον κόσμο. 
Σε αντίθεση με την κοινή παγκοσμίως πρακτική συ-
νεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαί-
δευσης, στην Ελλάδα η επαγγελματική επιμόρφωση 
των παιδαγωγών σε δομές προσχολικής αγωγής και 
φροντίδας για παιδιά από 0-4 ετών πραγματοποιείται 
χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό από περιφερειακούς 
φορείς ή μέσα από ατομική πρωτοβουλία των ίδιων. 

Το Κυψέλη αναγνωρίζοντας την υπερπροσπάθεια που 
καταβάλουν οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής καθη-
μερινά, επιπλέον των βελτιωμένων συνθηκών που θα 
επιφέρουν οι νέες αναλογίες και οι μικρότερες ομάδες, 
ενσωματώνει στον σχεδιασμό και την πρόταση εφαρμο-
γής μιας διαδρομής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Έρευνα του OECD (2018, TALIS Teaching & Learning 
Inernational Survey) δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί 
εκτός από το να έχουν υψηλή εκπαιδευτική κατάρ-
τιση και να κάνουν τη δουλεία τους με αποτελεσμα-
τικό τρόπο, θα πρέπει να προσπαθούν διαρκώς να 
βελτιώνουν τις ικανότητες τους, να συνεργάζονται με 
συναδέλφους και γονείς προς όφελος των παιδιών 
και του «σχολείου» και να μπορούν να σκέφτονται 
δημιουργικά απέναντι στις προκλήσεις. Η επιμόρ-
φωση και κατάρτιση των παιδαγωγών πάνω στις 
σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες στην προσχολική 
αγωγή, μέσω της συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια και της επαφής τους με ειδικούς από τον 
χώρο της προσχολικής αγωγής, είναι ένα απαραίτητο 
και με αρκετά περιθώρια αξιοποίησής της (Rentzou & 
Sakellariou, 2013).

Δεδομένου ότι οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής 
στην Ελλάδα είναι ήδη πολύ καλά καταρτισμένοι και 
κάθε παιδαγωγός είναι κινητήριος μηχανισμός εφαρ-
μογής του πλαισίου «Κυψέλη», η εκπαίδευση των 
παιδαγωγών αναφέρεται: α) στην αρχική εκπαίδευ-
ση-γνωριμία τους με τις αρχές και τη λειτουργία του 
παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη, β) στη συνδιαλλαγή 
τους με τις προτεινόμενες παιδαγωγικές πρακτικές 

του πλαισίου προκειμένου να τις προσαρμόσουν στη 
δομή που εργάζονται και να τις ζωντανέψουν με την 
προσωπικότητά τους, γ) στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη 
και επιμόρφωσή τους δ) στην επιμόρφωση σε επίπε-
δο δομών. 

Α. Αρχική εκπαίδευση γύρω από το παιδαγωγι-
κό πλαίσιο Κυψέλη

Η εκπαίδευση προτείνεται να γίνει αρχικά σε όλες τις 
δομές προσχολικής αγωγής που θα εφαρμόσουν πι-
λοτικά το Κυψέλη. Στο διηνεκές το παιδαγωγικό πλαί-
σιο όπως έχει μεταφραστεί από τους/τις ίδιες στο κα-
θημερινό πρόγραμμα μεταφέρεται εσωτερικά μεταξύ 
των παιδαγωγών και κάθε παιδαγωγική ομάδα το πα-
ρακολουθεί βελτιώνοντας διαρκώς την πρακτική της. 

Για να είναι εφικτή η εκπαίδευση των παιδαγωγών, 
προτείνεται -όπως για όλες τις χώρες- από τα έγ-
γραφα που μελετούν τα δομικά χαρακτηριστικά της 
ποιότητας (για παράδειγμα: OECD, 2021, Eurydice, 
2019) να εξεταστούν στρατηγικές «εργασιακής εν-
δυνάμωσης» των παιδαγωγών ώστε αυτές να λει-
τουργήσουν ως επιπλέον κίνητρα στην παιδαγωγι-
κή τους πράξη. Τέτοιες στρατηγικές μπορεί να είναι 
για παράδειγμα η μοριοδοτούμενη εκπαίδευση ή να 
γίνεται αντικατάσταση των ωρών συμμετοχής των 
παιδαγωγών με μέρες άδειας. Επιπρόσθετα και για 
την εκπαίδευση των παιδαγωγών είναι απαραίτητη 
η διασφάλιση επιπλέον πόρων για την ίδια την εκ-
παίδευση αλλά και για τη βελτίωση των απολαβών 
τους. 

Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρξει ενεργητική 
εμπλοκή στη διαδικασία εκπαίδευσης από τους Δή-
μους και τις Περιφέρειες, για παράδειγμα προσφέ-
ροντας χώρους και αξιοποιώντας ανθρώπους που 
ήδη δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. 

Σημαντικό είναι επίσης πριν από οποιαδήποτε εκ-
παίδευση σε κάτι «νέο» όπως το Κυψέλη, να γίνει 
μια διευρυμένη έρευνα της υφιστάμενης κατάστα-
σης στις δομές προσχολικής αγωγής της χώρας και 
η επιμόρφωση να εμπλουτιστεί, εμπεριέχοντας τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των παιδαγωγών που συμμετέ-
χουν σε κάθε τόπο.  

6.2 Εκπαίδευση των παιδαγωγών 

6. Προυποθέσεις για την υλοποίηση του παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη 
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Η διάρκεια των εργαστηρίων παιδαγωγικής προτεί-
νεται να είναι τουλάχιστον 32 ώρες με διαφοροποίηση 
στην ακριβή εφαρμογή του ανά Δήμο ή Περιφέρεια. 

Η εκπαίδευση γύρω από το παιδαγωγικό πλαίσιο 
Κυψέλη θα αφορά την εξοικείωση των παιδαγωγών 
με τα παρακάτω στοιχεία:

 Βάσεις του παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη
  Δημοκρατία, ισοτιμία, συμπερίληψη και 

σεβασμός
  Σχέσεις
  Περιβάλλον
  Ολιστική ανάπτυξη
  Παιχνίδι
  Δημιουργικότητα

 Αρχές Παιδαγωγικής Πράξης
 Πτυχές του πλαισίου 

  Με γνωρίζω
  Μεγαλώνω ασφαλής και υγιής
  Επικοινωνώ
  Συνδέομαι και συνεισφέρω στους κόσμους 

μου
  Εμπλέκομαι και μαθαίνω

 Παιδαγωγικές Πρακτικές που αφορούν την 
κάθε Πτυχή

  Διαδρομές 
  Μαθησιακά περιβαλλόντα
  Υλικά
  Αξιοποίηση των ημερολογίων 

προγραμματισμού και αναστοχασμού. 

Β. Εργαστήρια παιδαγωγικής κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής του πλαισίου Κυψέλη

Το παιδαγωγικό πλαίσιο Κυψέλη εμπεριέχει κάποιες 
πρακτικές που μπορεί να είναι γνωστές στους/στις 
παιδαγωγούς, διερευνημένες κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, ή εφαρμοσμένες εμπειρικά. Ανεξάρ-
τητα από το βάθος της εμπειρίας που έχει ένας/μία 
παιδαγωγός, κάθε κατακτημένη γνώση είναι πολύ 
ωφέλιμο να επικαιροποιείται ώστε να ενσωματώνε-
ται στην καθημερινότητα χωρίς επιπλέον κόπο. Όταν 
υπάρχει συστηματοποιημένη συμμετοχή σε σύγχρο-
νες επιμορφωτικές δράσεις υποκινείται ένα αόρατο 
μοίρασμα εμπειριών ανάμεσα σε κάθε παιδαγωγική 
ομάδα ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται μια κουλτούρα 
διαρκούς συνδιαλλαγής ανάμεσα στα μέλη κάθε κοι-
νότητας παιδαγωγών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

Έτσι, προτείνεται να δημιουργηθεί μια σειρά επι-
μορφωτικών εργαστηρίων που εδώ ονοματίζεται 
ως: «Εργαστήρια παιδαγωγικής: Συνομιλώντας 
με την πρακτική μας» στα οποία οι παιδαγωγοί 
θα συμμετέχουν δωρεάν, κατά τη διάρκεια της 
πιλοτικής εφαρμογής του πλαισίου Κυψέλη, αλλά 
και στο διηνεκές μερικές φορές τον χρόνο. Η ιδέα 
είναι η παραπάνω διαδικασία να λειτουργήσει 
προκειμένου η παιδαγωγική πρακτική του πλαι-
σίου Κυψέλη να εμπλουτιστεί με τις απόψεις, τις 
τάσεις και τις εμπειρίες των ανθρώπων που το 
αξιοποιούν. Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν στην 
εφαρμογή καλών πρακτικών, την εξοικείωση των 
παιδαγωγών με το πρόγραμμα και τα υλικά στην 
πράξη, την πρακτική δοκιμή με πιλοτικές εφαρ-
μογές και όχι την «εξέταση» των παιδαγωγών 
πάνω στο έργο που προσφέρουν.

Στα «Εργαστήρια παιδαγωγικής» θα συζητούνται και 
θα αναλύονται τα σημεία του πλαισίου «Κυψέλη» 
όπως έχουν εφαρμοστεί στην πράξη (βλ. κεφάλαιο 
5) με σκοπό: 

 Να εκφραστούν τα θέματα που προκύπτουν στην 
εφαρμογή και να εναρμονιστούν οι παιδαγωγικές 
πρακτικές ώστε να συμβαίνουν ανά δομή και κατ’ 
επέκταση ανά Δήμο ή Περιφέρεια λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινότητας. («Η 
δική σου πλευρά στο πλαίσιο «Κυψέλη»: προτάσεις 
και αναπροσαρμογές από εμάς για εμάς»).

 Να εμπλουτιστούν ανά δομή τα «Εργαλεία προ-
γραμματισμού και Αναστοχασμού» προσφέροντας 
έτσι εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης με μόνο 
σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών ως προς σημεία 
που αφορούν την ποιότητα διεργασιών και τον εντο-
πισμό ζωτικών σημείων αυτοαξιολόγησης με στόχο 
την αυτοφροντίδα της κάθε δομής. 

 Να εντοπιστούν ανά Δήμο τα θέματα που αφορούν 
τη δομική ποιότητα προκειμένου να σχεδιαστούν 
κατάλληλες λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο 
των παιδαγωγών. 

Γ. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση

Ενδεικτικά προτεινόμενα θέματα για τη γενικότερη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των παι-
δαγωγών και βάση των ενδιαφερόντων τους είναι τα 
παρακάτω: 

  Παιχνίδι: πώς από εργαλείο γίνεται μέθοδος.

 Παρατηρώντας την ανάπτυξη χωρίς λόγια: η 
αξία της παρατήρησης ως εργαλείο.
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 Επαφή και επικοινωνία: διαφορετικοί τρόποι να 
μιλάς χωρίς λέξεις.

 Αλληλεπίδραση παιδαγωγού-παιδιού: εστιάζο-
ντας στις σχέσεις.

 Τα παιδιά ως δυναμικό σύνολο ατόμων: πώς αλ-
ληλεπιδρούν και πώς ενισχύεται αυτή η επικοι-
νωνία με καθημερινές πρακτικές, 

 Η δυναμική της ομάδας ως εργαλείο κοινωνικο-
ποίησης για τα παιδιά.

 Η παιδαγωγική ομάδα ως «ένα»: δίκτυο ενδυνά-
μωσης από εμάς για εμάς.

 Ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας: πώς μαθαί-
νω να υπάρχω και να συνυπάρχω.

 Πλησιάζοντας τους γονείς: η σημασία των λέξεων 
για τη δημιουργία μιας σχέσης γεμάτη εμπιστοσύνη.

 Ενώνοντας τα συστήματα της οικογένειας και του 
παιδικού σταθμού. 

 Βιολογική ανάπτυξη: η υγεία και η διατροφή στον 
παιδικό σταθμό.

 Η νευροβιολογία και η συμμετοχή της στην ανά-
πτυξη των παιδιών στα πρώτα χρόνια ζωής τους.

 Μπορώ μόνος/μόνη μου: αναπτύσσοντας τις 
ρουτίνες αυτονομίας μέσα στην καθημερινότητα.

 Παιχνίδι ανάπτυξης δεξιοτήτων: γνωστικά ζη-
τούμενα και τρόποι ανάπτυξής τους μέσα από το 
καθημερινό πρόγραμμα. 

 Παιδαγωγική σε εξωτερικούς χώρους: αξιοποι-
ώντας το «έξω» ως εργαλείο μάθησης.

 Εγώ και ο χώρος: ανάπτυξη λεπτής και αδρής 
κίνησης με κάθε αφορμή.

 Εστιάζοντας στη μοναδικότητα κάθε παιδιού: 
αποδοχή και πρακτική συμπερίληψη κάθε δια-
φορετικότητας.

 Παιδαγωγική αξιολόγηση: ποιος, πότε, γιατί και 
πώς θα προσεγγίσουμε κάθε παιδί ξεχωριστά. 

 Πρώτες Βοήθειες. 

Δ. Επιμόρφωση σε επίπεδο δομών

Επιπλέον προτείνονται διευρυμένα θέματα επιμόρ-
φωσης σε επίπεδο οργανισμού που θα επιλέγονται 
από την κάθε δομή, Δήμο ή Περιφέρεια για τη συνο-
λική εξέλιξη των υπηρεσιών: 

 Σύνδεση με τους ειδικούς: ρόλοι, ειδικότητες και 
αξιοποίηση αυτών στην καθημερινότητα.

 Σύνδεση με τους γονείς: ειδικά θέματα συμβου-
λευτικής γονέων.

 Επιστημονική τεκμηρίωση των πρακτικών που 
προτείνονται στο πλαίσιο «Κυψέλη».

 Διαρκής Εκπαίδευση Ενηλίκων: πώς διαμορ-
φώνεται ένα πλαίσιο συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης για τους/τις παιδαγωγούς σε δράση. 

 Διαχείριση και διοίκηση του παιδικού σταθμού: 
ο ρόλος και η ευθύνη του/της προϊστάμενου/ης 
σε κάθε παιδικό σταθμό.

Η πραγματοποίηση των παιδαγωγικών εργαστηρίων 
είναι μια αρχή επικοινωνίας πάνω σε θέματα που 
απασχολούν τους/τις παιδαγωγούς και τις δομές. Για 
να αποκτήσει μια συνέχεια και να έχει διάρκεια κάθε 
συνδιαλλαγή μεταξύ των παιδαγωγών και κάθε επι-
μορφωτική κίνηση, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει 
μια πρακτική υποστήριξη διαρκείας στο πεδίο, μέσα 
στην κάθε δομή προσχολικής αγωγής. 

Έτσι προτείνουμε τη δημιουργία του ρόλου του/της 
μέντορα με σκοπό τη βέλτιστη και διαρκή υποστήρι-
ξη των παιδαγωγών και την ενίσχυση της ποιοτικής 
εφαρμογής του Κυψέλη μέσα στον χρόνο.

6.3 Υποστήριξη των παιδαγωγών 
στο έργο τους: Ο ρόλος των 
μεντόρων

Στο παιδαγωγικό πλαίσιο «Κυψέλη» -όπως έχει γίνει 
σαφές- ο ρόλος του/της παιδαγωγού είναι κεντρικής 
σημασίας. Επομένως, είναι απαραίτητη η ενδυνάμω-
ση των παιδαγωγών, η διαρκής συναισθηματική και 
παιδαγωγική τους υποστήριξη έτσι ώστε να βρίσκονται 
καθημερινά σε θέση να δημιουργήσουν, συμμετέχο-
ντας ενεργά στην παιδαγωγική πράξη, να φροντίσουν 
τα παιδιά και τις οικογένειες τους αλλά και να εξισορ-
ροπήσουν τις προσωπικές τους ψυχικές διεργασίες 
προκειμένου να είναι αντικειμενικοί και ωφέλιμοι συ-
νεργάτες των γονέων και των συναδέλφων τους. 

Αυτή η νευραλγική και δυναμική τοποθέτηση των 
παιδαγωγών στο κέντρο της διαδικασίας μάθησης, 
είναι τόσο σημαντική όσο η δυναμική τοποθέτηση του 
παιδιού στο κέντρο ενός πλαισίου για την προσχολι-
κή αγωγή. Θεωρείται λοιπόν αναγκαία η δημιουργία 
ενός υποστηρικτικού ρόλου με στόχο όλα τα παραπά-
νω, του ρόλου του/της μέντορα. 

Οι μέντορες είναι επιστημονικά καταρτισμένοι για τον 
ρόλο αυτό με αντίστοιχα ακαδημαϊκά κριτήρια ή άλλες 
εφάμιλλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Θα πρέπει 
να είναι ή να έχουν υπάρξει παιδαγωγοί προσχολικής 
αγωγής, να έχουν εκπαίδευση γύρω από την ανάπτυ-

6. Προυποθέσεις για την υλοποίηση του παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη 
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ξη των παιδιών, να έχουν το λιγότερο πέντε χρόνια 
εμπειρία στην προσχολική αγωγή και γνώσεις πάνω 
στην εκπαίδευση και υποστήριξη ενηλίκων.

Αυτός ο ρόλος εξασφαλίζει μια διαρκή παρατή-
ρηση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό του 
πλαισίου προσχολικής αγωγής με σκοπό πάντα 
την υποστήριξή του και όχι τον εργασιακό έλεγ-
χο ή τον έλεγχο απόδοσης των παιδαγωγών.

Οι μέντορες προτείνεται να επισκέπτονται τακτικά 
όλους τους σταθμούς της ευθύνης τους με μέγιστο 
αριθμό δομών που υποστηρίζουν τις 10 δομές. Συμμε-
τέχουν πρακτικά και ουσιαστικά με γνώση και επίγνω-
ση του ρόλου τους, περνώντας την ημέρα τους εκεί, 
συζητώντας και βοηθώντας την επίλυση προβλημάτων 
των παιδαγωγών, παρακολουθώντας το πρόγραμμα 
συνενώνοντας απόψεις και προσφέροντας εποικοδο-
μητικές λύσεις προς την ποιοτική λειτουργία. 

Επιπλέον κάθε μέντορας αναλαμβάνει να συντονίσει 
και να υποστηρίξει κάθε παιδαγωγό ως άτομο και την 
παιδαγωγική ομάδα κάθε δομής συνολικά, προκειμέ-
νου να αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό το παιδαγωγι-
κό σχέδιο της κάθε δομής. Υποστηρίζει άμεσα με την 
παρουσία του, αλλά και έμμεσα μέσω ενός/μιας παι-
δαγωγού που θα λειτουργεί ως «σύνδεσμος».

Ο/η μέντορας, προτείνεται να συνεργάζεται με κάθε 
Δήμο ή Περιφέρεια όπως και με κάθε δομή, λειτουρ-
γώντας εδώ ο/η ίδιος/α ως «σύνδεσμος» ανάμεσα 
στη διοικητική και την παιδαγωγική πραγματικότητα 
που ορίζει την προσχολική αγωγή, σε συνεργασία 
και συμπληρώνοντας, όχι αντικαθιστώντας, υφιστά-
μενες δομές όπως για παράδειγμα ο ρόλος του Κοι-
νωνικού Συμβούλου. 

Σταδιακά, καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη μέσα από 
τη συνεργασία δίνεται έτσι η δυνατότητα στους παιδα-
γωγούς να εξελίξουν το έργο τους μέσα από την προ-
σωπική τους ανάπτυξη. 

Αυτονόητο θεωρείται ότι και ο/η μέντορας θα συμ-
μετέχει σε εκπαίδευση για τη δική του/της προσω-
πική ανάπτυξη. 

Όλη η ιδέα της ενσωμάτωσης της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής ανάπτυξης για τους/τις παιδαγωγούς 
προσχολικής αγωγής εστιάζει στην ουσιαστική και 
συνεχόμενη υποστήριξή τους και όχι στον έλεγχο/
αξιολόγηση της εργασίας τους. 

ΚΥΨΕΛΗ

Έτσι δομείται ένα δίκτυο υποστήριξης εσω-
τερικά στην κάθε δομή αλλά και εξωτερικά 
μέσα από τη συνεργασία των «συνδέσμων» 
και των «μεντόρων» ανά γεωγραφική περι-
οχή ευθύνης. Μακροπρόθεσμα, οι μέντορες 
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινότητας 
προσχολικής αγωγής, εναρμονίζουν την πρα-
κτική με την επιθυμητή ποιότητα στα πλαίσια 
προσχολικής αγωγής και υποστηρίζουν ατο-
μικά τους/τις παιδαγωγούς. 

Εξυπακούεται ότι πριν εισαχθεί μια τέτοια σύνθετη και 
σε βάθος διαδρομή υποστήριξης των παιδαγωγών και 
των πλαισίων είναι απαραίτητη η διασφάλιση πόρων, 
χρημάτων και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, 
όπως και ο εμπεριστατωμένος επιστημονικά σχεδια-
σμός της πιλοτικής εφαρμογής του Κυψέλη. 

6.4 Προτάσεις για την υποστήριξη 
των παιδαγωγών σε θέματα υγείας 
και ανάπτυξης των παιδιών 

Στην ίδια λογική υποστήριξης του έργου κάθε παιδαγω-
γού είναι και η πρόταση δημιουργίας ενός δικτύου συ-
νεργατών το οποίο θα επιτρέπει να μπουν σε εφαρμογή 
απαραίτητες για την προαγωγή υγείας, ανάπτυξης και 
ψυχικής υγείας διαδικασίες. Έτσι, προτείνεται να υπάρ-
χει το δικαίωμα και η υποχρέωση παραπομπής και όχι 
μόνο γνωμοδότησης από τον/την παιδίατρο της δομής 
σε άλλους ειδικούς υγείας και ψυχικής υγείας. Να γίνει 
συμπερίληψη επιπλέον του/της παιδιάτρου, ειδικοτή-
των ως «υποχρεωτικών» για τη λειτουργία κάθε δομής 
με διακριτούς ρόλους που απευθύνονται στην υποστή-
ριξη των παιδιών, των γονέων και των παιδαγωγών. 
Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες ειδικότητες για 
όλες τις δομές προσχολικής αγωγής είναι: ψυχολόγος, 
διατροφολόγος, λογοθεραπευτής/τρια, εργοθεραπευ-
τής/τρια. Δημιουργώντας μια διεπιστημονική ομάδα ανά 
δομή, ανά Δήμο ή ανά Περιφέρεια, μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μια πραγματική διεργασία σχεδιασμού δρά-
σεων που υποστηρίζουν τόσο την ανάπτυξη όλων των 
παιδιών, όσο και τον σημαντικό ρόλο των γονέων και 
των παιδαγωγών.  

Όταν μια δομή προσχολικής αγωγής είναι πλαισιωμένη 
από ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο διεπι-
στημονικής ομάδας, είναι πιο έτοιμη να υποστηρίξει τη 
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διερεύνηση των αναγκών των παιδιών για τη βέλτιστη 
συμμετοχή τους στο καθημερινό πρόγραμμα. Επιπλέον 
οι παιδαγωγοί συμμετέχοντας στη διεπιστημονική ομά-
δα και μέσα από διευρυμένες συνεργασίες, ενδυναμώ-
νονται στην επικοινωνία με τους γονείς σχετικά με θέμα-
τα ανάπτυξης. 

6.5 Προτάσεις για την ενίσχυση του 
παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος και των ευκαιριών που παρέχει στα παιδιά, είναι 
σημαντικό να προσδιοριστεί η ανάγκη ύπαρξης και ανα-
διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων σε κάθε δομή 
προσχολικής αγωγής προκειμένου να αξιοποιηθούν για 
παιχνίδι ως κεντρικό μέρος της διεργασίας μάθησης. Η 
συγκεκριμένη διάσταση σχεδιασμού απουσιάζει αυτή τη 
στιγμή από τα επίσημα διοικητικά έγγραφα επομένως 
κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί αφού διερευνη-
θεί με περισσότερη λεπτομέρεια. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές 
σε σχέση με τις κατευθύνσεις γύρω από τη λειτουργία 
των δομών προσχολικής αγωγής:

 Ο σαφής ορισμός της ύπαρξης εξωτερικού χώ-
ρου (διαφοροποίηση υπαίθριου από ημι-υπαί-
θριο).

 Ο ορισμός συγκεκριμένων τετραγωνικών εξωτερι-
κού χώρου που αξιοποιούνται ως υποχρεωτικά.

 Η περιγραφή ποιοτικών εξωτερικών χώρων με την 
υποχρεωτική ύπαρξη σκιασμένου χώρου.

 Η περιγραφή υλικών και άτυπων κατασκευών 
που μπορούν να αξιοποιηθούν στους εξωτερι-
κούς χώρους.

 Ο ορισμός δυνατότητας εξορμήσεων σε άλλους, 
πιο κατάλληλους εξωτερικούς χώρους με συ-
γκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας και σε 
συχνότητα που αποφασίζεται από την κάθε δομή.

 Η ενσωμάτωση «κανόνων ασφαλείας» στον εξω-
τερικό χώρο της εκάστοτε δομής, αλλά και γενι-
κά σε εξωτερικούς χώρους.

 Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης των παιδαγωγών 
στις Πρώτες Βοήθειες ως υποχρεωτική για κάθε 
εμπλεκόμενο/η στην προσχολική αγωγή.

 Η πρόσβαση των παιδαγωγών σε εκπαίδευση 
γύρω από το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, ώστε 
να μπορούν να το υποστηρίζουν κατάλληλα.
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Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί πιλοτική εφαρμο-
γή. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα 
αρμόδια πανεπιστημιακά τμήματα και φορείς προ-
σχολικής αγωγής. Στην πιλοτική εφαρμογή θα συλ-
λεχθούν/καταγραφούν απόψεις και εμπειρίες των 
παιδαγωγών, των παιδιών και των γονέων. 

6.6 Βήματα προς τη συνέχεια 

Όπως αναφέρεται από την αρχή, η συγγραφική ομάδα 
έχει την πεποίθηση ότι η εφαρμογή ενός πλαισίου προ-
σχολικής αγωγής πρέπει να προκύπτει με τη συμμετο-
χή της βάσης, των ανθρώπων δηλαδή, που απαρτίζουν 
τις δομές προσχολικής αγωγής. Συγκεκριμένα, τους/τις 
παιδαγωγούς, τα παιδιά και τους γονείς. Επιπλέον, κάθε 

σχεδιασμός πλαισίου ή προγράμματος απαιτεί την επι-
στημονική τεκμηρίωση αλλά και την -κατά διαστήματα- 
επικαιροποίηση ή αναδιαμόρφωσή του με τη συμβολή 
της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Έτσι τα επόμενα βήματα στον δρόμο για την εφαρμογή 
του «Κυψέλη» προτείνεται να είναι τα παρακάτω: 

ΚΥΨΕΛΗ
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Να προβλεφθεί ο τρόπος διασφάλισης των 
δομικών στοιχείων ποιότητας που περι-
γράφονται στο κεφάλαιο 6 και η χρηματο-
δότησή τους προκειμένου να είναι σφαιρι-
κά εφικτή η υλοποίηση του Κυψέλη. 

Να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά δεδομένα που 
θα συλλεχθούν από την πιλοτική εφαρμογή 
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Να προβλεφθεί ο τρόπος που θα ενισχυθεί 
παράλληλα η δημόσια και η ιδιωτική παροχή 
προσχολικής αγωγής καθώς και να εναρμονι-
στούν οι χρόνοι που απαιτούνται προκειμένου 
να αφομοιωθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Το Κυψέλη, όπως θα έχει τελικά διαμορφω-
θεί από την προσχολική κοινότητα, να απο-
τελέσει τη βάση για τις απαραίτητες αλλαγές 
πολιτικής, ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας, 
που θα φέρουν την προσχολική αγωγή στη 
θέση που πρέπει να έχει ως μέρος της παι-
δείας και της εκπαίδευσης της χώρας.

6. Προυποθέσεις για την υλοποίηση του παιδαγωγικού πλαισίου Κυψέλη 
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