
Μ Ι Α  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η   Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η   
Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Ω Ν  Π Ο Υ  Α Φ Ο Ρ Ο Υ Ν  Σ Τ Ι Σ Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  Π Ο Υ  

Έ Χ Ο Υ Ν  Μ Ι Κ Ρ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  

Π Α Π Α Π Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο Υ Ν Α Τ Α Σ Α
Δ Ρ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Α Γ Ω Γ Η Σ

Τ Α .  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ο Υ  
Π Α Δ Α

« ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ  ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»



Στόχος του σεμιναρίου 

 Να ενημερώσει τους φορείς για τελευταία δεδομένα που αφορούν 
στις πολιτικές  ποιότητας φροντίδας εκπαίδευσης και σχέσης 
βιώσιμης ανάπτυξης  για το μικρό παιδί 

 Να παρουσιάσει καινοτόμες δράσεις πανεθνικού επιπέδου στην 
Ιταλία. 

 Να προσφέρει κάποιες καλές  πρακτικές για την δυνατότητα 
επικοινωνίας των υπηρεσιών με τις οικογένειες μέσω του 
διαδικτύου. 

 Να ανταλλάξει πληροφορίες για τη δυνατότητα  υλοποίησης 
συγκεκριμένων projects σε επίπεδο δήμων (ανάλογα με τον τομέα 
ενδιαφέροντος).

 Και τέλος ο κος Σαπουνάκης θα αναπτύξει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης δράσεων για τις οικογένειες με μικρά παιδιά από 
τις διάφορες προσκλήσεις του προγράμματος «Α. Τρίτση»



Το μικρό παιδί: επένδυση στο μέλλον 

Περιβάλλον 

Κοινότητα  

Εκπαιδευτικά 
συστήματα



Τρία άρθρα – Συνέργειες για το βιώσιμη 
ανάπτυξη του μικρού παιδιού 

 Άρθρο για την κλιματική αλλαγή 

 Άρθρο για τη ποιότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα

 Άρθρο για το πρόγραμμα «χωριό» ,τη κοινότητα και 
συνέργειες σε τοπικό επίπεδο για το μικρό παιδί και 
την οικογένειά του.



Η κλιματική αλλαγή 

 Εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας παρουσιάζουν  μια 
ασυνεννοησία μεταξύ των πράξεων για μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και των επιπέδων διαπαιδαγώγησης, 
με τις πλουσιότερες χώρες να τα πηγαίνουν καλά όσον 
αφορά τον σύνθετο ‘Δείκτη Ευημερίας Thrive Index’, 
αλλά ελλιπώς όσον αφορά τις δεσμεύσεις για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

 Με άλλα λόγια, οι πλουσιότερες χώρες ταυτόχρονα 
προστατεύουν τα νέα παιδιά στο παρόν, αλλά 
αποτυγχάνουν στο να προστατέψουν το μακροπρόθεσμο 
μέλλον τους



Συνέργειες και δεσμεύσεις εστιασμένες στην ανάπτυξη των 
μικρών παιδιών 

 Η καθιέρωση ενός δικτύου ομάδων συνεργασίας 
δεσμευμένων και με την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής 
ηλικία και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

 Ιδιαίτερα, θα είναι η κατάλληλη στιγμή σε μία χρονική 
περίοδο κατά την οποία ο κόσμος συζητάει την μετά-Covid
οικονομική ανάκαμψη .(Ali, 2020)

 η επιχειρηματολογία για οικονομικά μοντέλα τα οποία 
προωθούν την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας θα 
ενισχυθεί με καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεση 
μεταξύ της πρώιμης παιδικής ηλικίας και της πολιτικής 
για τη βιώσιμη κλιματική αλλαγή



Εκπαιδευτικά συστήματα ποιότητας 

 Συγκριτική μελέτη σε Αυστραλία, Αγγλία, Φιλανδία, Χόνγκ 
Κόνγκ, Σιγκαπούρη, και Νότια Κορέα  





Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των χωρών

 Πολλές υπηρεσίες, πολλές στρατηγικές.

 Οι υπηρεσίες για τα μικρά παιδιά και τις οικογένειές 
τους παρέχονται άφθονα και περιλαμβάνουν:

 προγράμματα επίσκεψης κατ’ οίκον,

 πολιτικές γονικής άδειας με αποδοχές,

 επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης,

 υποστήριξη προς τους γονείς, 

 παιδική και προ-νηπιακή φροντίδα,

 κατάρτιση δασκάλων, βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες,

 και προσπάθειες μετάβασης.



Η παροχή υπηρεσιών : τρία κοινά βασικά 
χαρακτηριστικά

➢ ξεκινάει έγκαιρα: οι περισσότερες χώρες παρέχουν 
προγεννητική και περιγεννητική φροντίδα στις μητέρες 
και τις οικογένειες. 

➢ η παροχή συνεχίζεται καθ’ όλη την ανάπτυξη των 
παιδιών με προγράμματα αρμόζοντα στην ηλικία, και 
προσπάθειες μετάβασης με υποστήριξη των βρεφών, των 
νηπίων, των παιδιών προσχολική ηλικίας, και των 
παιδιών κατά τα πρώτα σχολικά έτη.

➢ Oι υπηρεσίες εποπτεύονται από πολλαπλά υπουργεία, 
και χρηματοδοτούνται ποικιλοτρόπως με τη χρήση 
στρατηγικών από πλευράς ζήτησης και πλευράς 
προσφοράς.



Eπιπλέον….έχουν

 συντονισμένους μηχανισμούς διακυβέρνησης 
καταρτισμένοι και με υποστήριξη δάσκαλοι

 και οικογένειες 

 κοινότητες με δέσμευση 

 διοικητική ικανότητα ενημερωμένη,

 εξατομικευμένη και συνεχή παιδαγωγική που 
προάγει την παιδοκεντρική βιωματική μάθηση 
αποτελεσματική συλλογή και αξιοποίηση των 
δεδομένων με στόχο τη βελτίωση και τις πολιτικές 
των προγραμμάτων.



Το πλέον σημαντικό

 έχουν στρατηγικές όσον αφορά τις προσπάθειές 
τους να δημιουργήσουν δομική και λειτουργική 
εναρμόνιση μεταξύ των υπηρεσιών των υπεύθυνων 
για τα συστήματα Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην 
Προσχολική Ηλικία (ECEC). 

 Έχουν κατανοήσει ότι η εργασία πάνω σε ένα 
πυλώνα ή συστατικά στοιχεία που 
αλληλοεπηρεάζονται, γι’ αυτό το λόγο σχεδιάζουν 
συνέργειες που ενδυναμώνουν το σύστημα 
συνολικά.



Το πρόγραμμα «χωριό» 

 Εκπαιδευτική ένδεια’

 είναι η έλλειψη ευκαιριών για μάθηση, πειραματισμό, ανάπτυξη και 
ελεύθερη καλλιέργεια των ικανοτήτων, των ταλέντων και των φιλοδοξιών  
και αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία σε όλες τις χώρες (UNESCO, 2010). 

 συμπίπτει ουσιαστικά αλλά όχι ολοκληρωτικά με την οικονομική ένδεια. 
Θεωρείται ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της πρώιμης έναρξης 
της κοινωνικής ανισότητας και σημαντικός συντελεστής της κοινωνικής 
σύγκρουσης και της απώλειας του ανθρώπινου κεφαλαίου

 Όσον αφορά τα νεαρά παιδιά, η εκπαιδευτική ένδεια μειώνει την 
ικανότητα να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον 
σωστής ανατροφής – συνεπάγεται έλλειψη πρόσβασης στην φροντίδα της 
πρώιμης παιδικής ηλικίας, στις ευκαιρίες μάθησης, στις ασφαλείς και με 
ανταπόκριση σχέσεις, και στις υπηρεσίες και τις κοινότητες (World Health
Organiza�on et al., 2018).



 Το πρόγραμμα βασίζεται πάνω στην οικολογική θεωρία 
για την ανάπτυξη του παιδιού (Bronfenbrenner, 1979) με 
την παροχή υπηρεσιών, με επίκεντρο τόσο το 
οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των παιδιών όσο και 
το ‘χωριό’ που περιβάλλει τις οικογένειες.

 Αυτή η προσέγγιση ενστερνίζεται το όραμα για μία 
κοινότητα μάθησης στην πρώιμη παιδική ηλικία, 
στην οποία πολλαπλοί παράγοντες και συστήματα 
ενώνονται με στόχο την παροχή ευκαιριών στις 
οικογένειες αναφορικά με την σωστή ανατροφή των 
μικρών παιδιών



Η έννοια του «nurturing» ποιοτικής φροντίδας 
για την  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

Η ποιοτική  φροντίδα  ή (δυναμική φροντίδα) 
αναφέρεται σε συνθήκες που δημιουργούνται από 
δημόσιες πολιτικές, προγράμματα και υπηρεσίες που: 

 επιτρέπουν στις κοινότητες και τους φροντιστές-
παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς  να διασφαλίζουν την καλή 
υγεία και διατροφή των παιδιών και να προστατεύουν. 

 Και ταυτόχρονα προσφέρουν  στα μικρά παιδιά 
ευκαιρίες για πρόωρες μαθήσεις, μέσω αλληλεπιδράσεων 
που ανταποκρίνονται και υποστηρίζουν  τα παιδιά 
συναισθηματικά από κάθε μορφής απειλών. (δείτε 
περισσότερα στο :  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272604

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272604


Tέσσερεις  βασικές αρχές- τομείς  της ποιοτικής φροντίδας . Τα 

παιδιά χρειάζονται: 

▪ Να είναι  υγιή φυσικά και νοητικά 
Να τρέφονται υγιεινά και  με 
επάρκεια

▪ Να νοιώθουν  ασφαλή , 
προστατευμένα από εγκατάλειψη, 
βία, κακοποίηση και να 
μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον

▪ Να τους δίνονται οι ευκαιρίες για 
πρώιμες μαθήσεις , για παιχνίδι , 
για εξερευνήσεις και για 
προσωπική έκφραση

▪ Να έχουν δίπλα τους υπεύθυνους 
φροντιστές, παιδαγωγούς ,  
υπεύθυνους γονείς,  που τους 
χαρακτηρίζουν χαλαρά  σταθερά 
,σαφή αιτήματα και προσδοκίες 



 Το πρόγραμμα άρχισε το 2018 σε δέκα Ιταλικές 
πόλεις σε κοινότητες με χαμηλό εισόδημα, στις 
οποίες ο πληθυσμός κυμαινότανε από 10.000 μέχρι 
40.000. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι να έχει καλύψει 
4000 οικογένειες στη διάρκεια τριών χρόνων



Μία κεντρική γραμματεία παρέχει χρηματοδότηση, 
κατευθυντήριες γραμμές, κατάρτιση, και εργαλεία 
παρακολούθησης, και στηρίζει τις τοπικές ομάδες του 
Χωριού, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
επικοινωνίας. 

Σε τοπικό επίπεδο, προσφέρεται υποδομή από δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς με την παροχή υπηρεσιών υγείας, 
εκπαίδευσης και κοινότητας. 



Συνέργειες σε τοπικό επίπεδο για το μικρό παιδί και την 

οικογένειά του.

 Υιοθετώντας μία καθολική, από τη βάση στην κορυφή 
(bottom to up) προσέγγιση, ο χώρος στο Χωριό είναι 
ανοικτός σε όλες τις οικογένειες που ζουν στις 
κοινότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 Η δέσμευση των τοπικών παραγόντων να διαδώσουν 
τις πληροφορίες και να συμβάλλουν στις δραστηριότητες 
διευκολύνει, επίσης, τη δημιουργία νέων δικτύων μεταξύ 
των οικογενειών και των υπηρεσιών, ενισχύοντας τις 
κοινές αξίες των κοινοτήτων, την κοινωνική ένταξη και 
την βιωσιμότητα.



Βασικά χαρακτηριστικά 

 Καθολική, με βάση την περιοχή προσέγγιση 

 Στρατηγικές ανοικτής πρόσβασης και πρόληψης για 
προβολή και συνέχιση του προγράμματος 

 Κοινή συμμετοχή γονέων-κηδεμόνων και παιδιών 
από την γέννηση μέχρι την ηλικία των 6 

 Εύκολα προσβάσιμοι χώροι με χρονοδιαγράμματα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γονέων και 
κηδεμόνων, και την εποχικότητα



 Τεκμηριωμένες δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
του παιδιού και την σωστή ανταπόκριση από τους 
γονείς και κηδεμόνες

 Υποστήριξη στις δραστηριότητες από επαγγελματίες 
εκπαιδευτές Διατομεακή συνεργασία (υγεία, 
εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες) 
μέσα από κοινό σχεδιασμό, συστέγαση και 
κατάρτιση πολλαπλών επαγγελματικών κλάδων 
πολύ-επαγγελματική κατάρτιση



 Συμμετοχή όλων των φορέων της κοινότητας 
(δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικοί, μη-κερδοσκοπικοί, 
θρησκευτικοί, κ.λπ..) στην αυτοδιάθεση, τις κοινές 
αξίες και την βιωσιμότητα 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων με την μικτή μέθοδο

 Προσαρμογή των προγραμμάτων με την εξ 
αποστάσεως στήριξη λόγω covid-19



 Σε τοπικό επίπεδο, προσφέρεται υποδομή από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με την παροχή υπηρεσιών 
υγείας, εκπαίδευσης και κοινότητας. 

 Το κάθε προγραμμα ‘Χωριό’ λειτουργεί 10-12 ώρες κατά 
μέσο όρο την εβδομάδα.

 Οι δραστηριότητες διευκολύνονται από τρεις ή 
τέσσερεις επαγγελματίες εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν 
κατάρτιση πάνω στο σκεπτικό και το περιεχόμενο του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους γονείς και 
κηδεμόνες. Οι εκπαιδευτές από όλα τα κέντρα 
συναντώνται δύο φορές το χρόνο για περαιτέρω 
κατάρτιση και ανταλλαγή εμπειριών.



 Για τους γονείς και κηδεμόνες, η παρακολούθηση 
είναι ελεύθερη με καμία υποχρέωση εκτός από το 
φέρουν τα παιδιά τους (νεογέννητα μέχρι 6 χρονών) 
και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες (βλέπε 
Εικόνα 1), οι οποίες σχεδιάζονται σε συμφωνία με τις 
οικογένειες, και προσαρμοσμένες στις διαφορετικές 
ηλικιακές ομάδες και αναπτυξιακές ανάγκες.



:

Το πρόγραμμα βοηθάει και στηρίζει τις οικογένειες – και επιδιώκει να διατηρηθεί το 

ενδιαφέρον τους και η συμμετοχή τους – μέσα από στρατηγικές που περιλαμβάνουν

 ευέλικτο επισκεπτήριο στο σπίτι τους,

 χρήση κοινωνικών δικτύων, και με την εμπλοκή του 
ευρύτερου δικτύου της κοινότητας.

 κέντρα για την υγεία της οικογένειας, 

 κλινικές εμβολιασμού,

 κλινικές απο - κατάστασης παιδιών,

 προσχολικές υπηρεσίες,

 κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, 

 ενοριακοί και τοπικοί σύλλογοι,

 και εμπορικές μονάδες όπως καταστήματα και bars.



 . Η δέσμευση αυτή των στελεχών –
συμπεριλαμβανομένων των κερδοσκοπικών και μη-
κερδοσκοπικών φορέων – στοχεύει, επίσης, στο να 
αυξήσει την τοπική αυτοδιάθεση και να βάλει τα 
θεμέλια για βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, ένας 
τοπικός ζαχαροπλάστης προσέφερε γλυκά, και ένα 
άλλο κατάστημα φρούτα σε ένα καλοκαιρινό πάρτι 
που οργανώθηκε από το Χωριό για όλη την 
κοινότητα, όπως, επίσης, εθελοντές είναι διαθέσιμοι 
για υλικοτεχνική στήριξη



 Oι γονείς και κηδεμόνες – και ιδιαίτερα οι μητέρες –
γνωρίζονται μεταξύ τους και, σύντομα, δημιουργούν 
νέες φιλίες, οι οποίες διευρύνουν τα όρια της ζωής 
τους πέρα από το Χωριό. 

 Οι μητέρες και άλλα μέλη της οικογένειας 
βρίσκονται για καφέ ή για από κοινού 
δραστηριότητες όπως για ψώνια. 



 Καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτές να 
ανακαλύψουν την δημόσια βιβλιοθήκη την οποία 
μπορούν να επισκεφτούν από μόνοι τους, όπως, 
επίσης και τη δημόσια παραλία. 

 Το Χωριό έχει σχεδιαστεί με στόχο τις μη 
προνομιούχες περιοχές, και γι’ αυτό τα κέντρα του 
υπηρετούν κυρίως οικογένειες-σε-κίνδυνο, 
ενθαρρύνοντας, επίσης, την κοινωνική ανάμιξη, 
καθώς η ποικιλομορφία των εμπειριών προωθεί την 
κοινωνική συνοχή και βοηθάει στο να αποφευχθεί η 
γκετοποίηση των συμμετεχόντων.



 H πανδημία Covid-19 κατέστησε αναγκαίο να γίνουν 
αλλαγές στο τρόπο με τον οποίο τα Χωριά θα 
διεξάγουν τις δραστηριότητες με τις οικογένειες. 
Λειτουργούν διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας και 
ατομικές και ομαδικές επαφές, ώστε να παρέχουν 
στήριξη, συμβουλές, και αναγνώσματα. 

 Τα Χωριά έχουν, επίσης, μεριμνήσει ώστε να 
διατίθενται tablets στις οικογένειες που τα 
χρειάζονται, καθώς, επίσης, και βιβλία και μολύβια.



Κατά γενική ομολογία στην Ελλάδα …

 Η πολιτική για το μικρό παιδί και την οικογένειά του 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ακόμα στην 
αρχή της. 

 Το μικρό παιδί ως ομάδα στόχος είναι  
κατακερματισμένο ,   μοιράζεται σε διαφορετικούς 
φορείς  παιδικοί σταθμοί , νηπιαγωγεία , αλλά και 
περιορίζεται σε αυτούς τους δύο θεσμούς. Δηλαδή 
δεν ασχολείται κάποια άλλη υπηρεσία για το πώς 
μεγαλώνει  και ζει το παιδί εκτός της φοίτησής του 
στους δύο αυτούς φορείς. 



Εμπειρίες από το πρόγραμμα Synergy

 Το πρόγραμμα Synergy γεννήθηκε 30 χρόνια πριν 

μέσα από μία  μακρόχρονη έρευνα στον ελληνικό 

χώρο με την υποστήριξη της ΕΑΔΑΠ 

(www.eadap.gr)  έχει εφαρμόσει τις τεχνικές τους  

σε  ένα σημαντικό αριθμό δήμων  με κατάρτιση 

στους παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών αλλά 

με δέσμευση των φορέων για ανοίγματα σε 

τοπικούς φορείς. 

http://www.eadap.gr/


Βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι 
πρόγραμμα ενδουπηρεσιακής κατάρτισης. Στοχεύει:

 στην ανάπτυξη της συνεργασίας του προσωπικού των 
εκπαιδευτικών δομών  με τους γονείς.

 στην ενεργό συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και όλων όσων εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν οι 
εκπαιδευτικοί θεσμοί  και στην αναγνώρισή τους από την κοινωνία

 στην παρουσίαση των δεδομένων και των προϊόντων που  
δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος σε μία κοινή 
εκδήλωση των δημοτών του 

 Το synergy έχει αξιολογηθεί από την ΕΑΔΑΠ (βλέπε βιβλία «10 
χρόνια synergy”. Η αποτελεσματικότητά του επιβεβαιώνεται 
συνεχώς γιατί εκτός των άλλων  μπορεί να προσαρμόζεται σε 
διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλονται και να ανταποκρίνεται σε 
διαφορετικές μορφωτικές ανάγκες.



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 Σε επίπεδο ασύγχρονης επικοινωνίας. ( 
ανέβασμα στο site του Δήμου, δράσεις και ιδέες για 
δραστηριοποίηση της οικογένειας, για πληροφορίες 
σχετικά με τη διατροφή , τα εμβόλια, το θηλασμό 
κλπ)

 Προϋποθέτει πολιτική βούληση και συντονισμό 
φορέων και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
του δήμου.



 Σε επίπεδο σύγχρονης επικοινωνίας, αναγγελία  από 
το δήμο για κάποιες ώρες που μπορούν οι γονείς και 
τα παιδιά να συμμετέχουν σε δράσεις όπως 
γυμναστική κουκλοθέατρο , παραμύθια.

 Ενεργοποίηση του εθελοντισμού.

 Συνεργασία με φορείς της γειτονιάς. 



 Σας ευχαριστώ!


