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Το Επίπεδο της Ποιότητας της Παρεχόµενης Αγωγής και Φροντίδας από
1
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αναπτυξιακή έρευνα συνδέει µε συνέπεια την υψηλής ποιότητας αγωγή και φροντίδα µε την
ολόπλευρη ανάπτυξη και ευηµερία των παιδιών. Αν και ο χρόνος που ένα παιδί δαπανά σε
δοµές ηµερήσιας φροντίδας, η σταθερότητα της φροντίδας και ο τύπος της ηµερήσιας
φροντίδας συσχετίζονται ορισµένες φορές µε τα αναπτυξιακά επιτεύγµατα των παιδιών, είναι
η ίδια η ποιότητα της ηµερήσιας αγωγής και φροντίδας, η οποία φαίνεται να ασκεί τις πιο
ουσιαστικές και άµεσες επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Η παρούσα µελέτη έχει ως
στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση των δοµικών και διαδικαστικών πτυχών και της
σφαιρικής

ποιότητας

της

παρεχόµενης

αγωγής

και

φροντίδας

από

παιδικούς

και

βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Η µελέτη διεξήχθη σε 27 τάξεις, εκ των οποίων οι 17 αποτελούν νηπιακά τµήµατα και οι 10
βρεφικά τµήµατα βρεφονηπιακών σταθµών. Για την αξιολόγηση της σφαιρικής ποιότητας της
παρεχόµενης φροντίδας και αγωγής χρησιµοποιήθηκε η ελληνική µετάφραση της κλίµακας
αξιολόγησης ACEI Global Guidelines Assessment – ACEI GGA (Association for Childhood
Education International, 2006� 2006). Τα Δοµικά χαρακτηριστικά (αναλογία παιδιών /
ενηλίκων και το µέγεθος της οµάδας) καταγράφηκαν σε φόρµες παρατήρησης. Τα δεδοµένα
της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής
και φροντίδας από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του δείγµατος είναι
εξαιρετικά χαµηλό. Η ίδια η ελληνική πολιτεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ρύθµιση των
δοµικών χαρακτηριστικών της ποιότητας, φαίνεται πως δεν δίδει στο θεσµό την αρµόζουσα
σηµασία. Τα δεδοµένα, αποδεικνύουν ότι ο παιδικός σταθµός φαίνεται να θεωρείται κατεξοχήν
θεσµός παροχής φροντίδας και δευτερευόντως θεσµός παροχής αγωγής. Τα απογοητευτικά
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης οδηγούν στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων

1

Το παρόν άρθρο αποτελεί µέρος της Διδακτορικής Διατριβής της συγγραφέως. Ρέντζου, Κ. (2011).

Αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας σε προσχολικά κέντρα. Μια
προσέγγιση από τη µεριά του ερευνητή, των παιδαγωγών και των γονέων. Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών.
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προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας
και να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αρχή για τα παιδιά.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ACEI Global Guidelines Assessment, Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί,
Ηµερήσια

φροντίδα

και

αγωγή,�Αξιολόγηση

ποιότητας,

Δοµικά

και

διαδικαστικά

χαρακτηριστικά της ποιότητας, Σφαιρική ποιότητα,�Προσχολική εκπαίδευση.

ABSTRACT
Level of Quality of Care and Education Provided by Day Care Centres
Developmental research consistently links highquality education and care with children’s
overall development and well being. Although the time a child spends in day care centers, the
consistency of care and the type of day care are factors which sometimes are associated with
the children’s developmental achievements it is the quality of treatment and daily care itself,
which seems to exert the most substantial and direct effects on child’s development. The
present study was designed to record and evaluate structural and procedural aspects of the
quality and overall quality of preschool programs.
The study was conducted in 27 classrooms, of which 17 were preschool classrooms and 10
infant/toddler classrooms operating in day care centres. In order to assess programs’ global
quality the Greek translation of the ACEI Global Guidelines Assessment – ACEI GGA
(Association for Childhood Education International, 2006� 2006) was employed. Structural
characteristics (ratios and group sizes) were recorded in observation forms. The data of this
study suggest that the level of quality of education and care provided by the preschool
settings which constitute the sample is extremely low. The Greek state itself, which is
responsible for setting the structural characteristics of quality, seems that it does not give the
proper importance to the way day care institutions operate. The data show that the day care
centres seem to be considered as being primarily well fare institutions and secondary
institution which provide education, as well. The disappointing results of this study lead to the
need to take immediate measures to improve the level of the quality of education and care
and to ensure the best possible start for children.

KEYWORDS: ACEI Global Guidelines Assessment; Day care centres; Day care and
education; Quality evaluation; Structural and process characteristics of quality; global quality;
Preschool education.
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ΕΙΣΑΓ�ΓΗ
Μετά από δεκαετίες ερευνών και πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων, σήµερα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η ηµερήσια
φροντίδα και αγωγή ασκεί επιδράσεις στη µετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού
(Azzi – Lessing, 2009 Leach et al., 2008� Morrissey, 2010�Mahony & Hayes, 2006
Κακανά & Σιµούλη, 2008�Sheridan, 2007� McDonald Hooks et al., 2006�Campbell et
al., 2008� Howes & Ponciano, 2006).
Η αναγνωρισµένη πλέον σπουδαιότητα της ηµερήσιας φροντίδας και αγωγής έχει
οδηγήσει στη διατύπωση του ισχυρισµού ότι όταν ένα κράτος επενδύει στην παροχή
ποιοτικής και αποτελεσµατικής ηµερήσιας φροντίδας και αγωγής αυτό αποφέρει
αξιόλογο κοινωνικό και οικονοµικό κέρδος στην κοινωνία (Azzi – Lessing, 2009�
Lynch, 2007� Mahony & Hayes, 2006).
�στόσο, αν και στις µέρες µας έχουν αυξηθεί πολύ οι γνώσεις µας γύρω από την
κατανόηση, την προστασία και την προώθηση της σωµατικής και πνευµατικής
ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και για τη βλάβη που µπορεί να προκληθεί αν
αποτύχουµε,

δεν

έχουµε

µεταφράσει

τη

γνώση

αυτή

σε

αποτελεσµατικά

προγράµµατα δράσης ευρείας κλίµακας. Μάλιστα στην Ελλάδα, το θέµα αυτό έχει
απασχολήσει περιορισµένα τόσο την επιστηµονική κοινότητα όσο και το ίδιο το
κράτος, καθώς τα ερευνητικά δεδοµένα, σε δείγµα παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθµών, είναι περιορισµένα.
Πιο συγκεκριµένα, παρά την αποδεδειγµένη σηµασία της αξιολόγησης, καθώς όπως
τονίζεται «η χειρότερη αξιολόγηση είναι αυτή που δεν υπάρχει» (Ντολιοπούλου &
Γουργιώτου, 2008, σ. 12), η Ελλάδα δε διαθέτει κάποιο σύστηµα συστηµατικής
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Πετρογιάννης, 2001� Ντολιοπούλου –
Γουργιώτου, 2008� Δραγώνα, 2008� Κακανά και συν., 2006� 2007� Σακελλαρίου,
2006α� 2006β� McAfee et al., 2010) .
Συνάµα, οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν λάβει χώρα στην
περιοχή της Αθήνας (Tσιάντης και συν., 1988� 1997� Tsiantis et al, 1991� Dragonas
et al., 1995� Λαµπίδη & Πολέµη – Τοδούλου, 1992� Petrogiannis, 1994� 2002�
Petrogiannis & Melhuish, 1996� Παπαθανασίου, 2000� Καψάλη, 2008) µε εξαίρεση
τρεις έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν στην περιοχή των Ιωαννίνων (Μάντζιου, 2000�
Μάντζιου και Πετρογιάννης, 2009� Σακελλαρίου και συν., 2007), εκ των οποίων η µία
(Σακελλαρίου και συν., 2007) έχει διεξαχθεί στο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων
και µια έρευνα, η οποία έχει διεξαχθεί στο Βόλο (Κακανά και συν., 2007).
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Παρά τη διαφορετική στοχοθεσία και µεθοδολογία των ερευνών που έχουν διεξαχθεί
στην Ελλάδα, όλες υπογραµµίζουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, ότι η
παρεχόµενη στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς φροντίδα και αγωγή είναι
χαµηλής ποιότητας, τουλάχιστον στα περισσότερα θέµατα των κλιµάκων που
χρησιµοποιήθηκαν.
Τα περιορισµένα ερευνητικά δεδοµένα που προέρχονται από τη χώρα µας και
αφορούν το υπό διερεύνηση θέµα, καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα εντάσσεται στις
χώρες αυτές που δεν έχουν οριοθετήσει την έννοια της ποιότητας και δεν έχουν ένα
σύστηµα αξιολόγησης (Myers, 2004).
Καθίσταται, εποµένως, επιτακτική η ανάγκη για τη διεξαγωγή περισσότερων ερευνών,
προκειµένου να διαµορφωθεί το απαραίτητο επιστηµονικό υπόβαθρο για την εξαγωγή
αιτιολογικών συµπερασµάτων (Καψάλη, 2008), καθώς και η υιοθέτηση συστηµάτων
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας.

Η έννοια της ποιότητα της ηµερήσιας φροντίδας και αγωγής
Παρά το γεγονός ότι η έρευνα η σχετική µε την ποιότητα της παρεχόµενης ηµερήσιας
φροντίδας και αγωγής και πολύχρονη είναι και γύρω από πολλά θέµατα έχει
αναπτυχθεί, θα µπορούσε κανείς να πει ότι ακόµα δεν είµαστε σε θέση να δώσουµε
έναν κοινώς αποδεκτό ορισµό της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Όπου χρησιµοποιούνται εµπειρικά στοιχεία, και όχι ιδεολογικά (Melhuish, 2004)
επανεµφανίζονται δύο κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, για να ορίσουν την
ποιότητα της παρεχόµενης ηµερήσιας αγωγής και φροντίδας. Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά δοµής (structural) και τα χαρακτηριστικά διαδικασίας (process).
�ς δοµικά χαρακτηριστικά θεωρούνται εκείνες οι πτυχές του περιβάλλοντος που
µπορούν να ρυθµιστούν µέσω των κανονισµών λειτουργίας και περιλαµβάνουν: την
αναλογία παιδιών / ενηλίκων (τον αριθµό των παιδιών ανά παιδαγωγό), το µέγεθος
της οµάδας (τον αριθµό των παιδιών στην τάξη), την εκπαίδευση και επαγγελµατική
κατάρτιση των παιδαγωγών τα οικονοµικά θέµατα της ηµερήσιας φροντίδας και η
σταθερότητα των παιδαγωγών (Marshall, 2004� Howes και Ponciano, 2006� Phillips et
al, 2000). Τα δοµικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να θεωρούνται δείκτες ποιότητας και
όχι πραγµατικές µετρήσεις της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας
(Pessanha et al., 2007� LoCasale – Crouch, 2007).
Από την άλλη µεριά, η διαδικασία, που αφορά την προετοιµασία αναπτυξιακά
κατάλληλων δραστηριοτήτων ορίζεται ως η ποιότητα της καθηµερινής φροντίδας και
εκπαιδευτικής

διαδικασίας,

και

αναφέρεται

στις

ποιοτικές

διαστάσεις
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περιβάλλοντος παροχής φροντίδας και αγωγής, δηλαδή, στην ποιότητα της
φροντίδας και αγωγής που παρέχεται από τους ενήλικες στο προσχολικό πρόγραµµα,
στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων
(Howes και Ponciano, 2006� Marshall, 2004). Τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, σε
αντίθεση µε αυτά της δοµής, απαιτούν ερµηνεία και κρίση από ειδικούς και επιπλέον,
είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο, να ρυθµιστούν από κανονισµούς (Howes et al,
1992).
Συχνά αναφέρεται και η «σφαιρική» ποιότητα (global quality). Γενικά, στο πλαίσιο
των σφαιρικών εκτιµήσεων λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται ένα σύνολο
περιοχών του προσχολικού προγράµµατος και εξάγεται ένας γενικός δείκτης (ή/και
δείκτες που αφορούν στις επιµέρους ενότητες) του επιπέδου της παρεχόµενης
ποιότητας (Barnes, 2001).
Ο τρόπος λειτουργίας των θεσµών παροχής ηµερήσιας αγωγής και φροντίδας
σκιαγραφεί, εν µέρει, το είδος της κοινωνίας που επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε,
καθώς επίσης περιγράφει τη φύση των παιδιών και το είδος των υπηρεσιών που
επιθυµούµε να λαµβάνουν (Hutchins et al., 2009). Ελέγχοντας τους κανονισµούς
λειτουργίας, τους οποίους έχει οριοθετήσει η ελληνική πολιτεία, αναφορικά µε τους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς, γίνεται κατανοητό πως έχει ορίσει τα «όρια
ποιότητας» (thresholds of quality), τα οποία µάλιστα σχετίζονται άµεσα µε την
ολόπλευρη

ανάπτυξη

των

παιδιών.

Συνάµα,

αυτά

τα

όρια

φαίνεται

να

αντικατοπτρίζουν όχι µόνο τη θέση της ελληνικής πολιτείας για το παιδί της
προσχολικής ηλικίας αλλά και τις απόψεις των υπόλοιπων φορέων για το θέµα αυτό.
Συνοπτικά, η παρούσα µελέτη καταδεικνύει αφενός τον τρόπο λειτουργίας των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών και αφετέρου καταδεικνύει τον τρόπο που οι
κυβερνητικοί φορείς και τα µέλη της κοινότητας αντιµετωπίζουν το θεσµό του
παιδικού σταθµού.
Ο έλεγχος της ποιότητας από διαφορετικές προοπτικές και µε τη χρήση διαφορετικών
εργαλείων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς όπως τονίζεται καµία πηγή
πληροφόρησης από µόνη της δεν είναι δυνατό να µας βοηθήσει στην πλήρη
κατανόηση του υπό αξιολόγηση υποκειµένου ή αντικειµένου (Chen & McNamee,
2007�Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008�Hallam et al., 2009 Κακανά και συν., 2006).
Άλλωστε, όπως έχει τονιστεί η ποιότητα είναι µια πολυπαραγοντική έννοια, η οποία
συνίσταται από διαφορετικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά (OECD, 2006�Myers,
2004). Προκειµένου, εποµένως, να σχηµατιστεί µια αντικειµενική εικόνα, στην
προσπάθεια αξιολόγησης των προγραµµάτων παροχής ηµερήσιας φροντίδας και
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αγωγής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη διαφορετικές οπτικές και διαστάσεις της, οι
οποίες φαίνεται πως λειτουργούν συµπληρωµατικά, προκειµένου να δηµιουργήσουν
τη «σφαιρική ποιότητα» ενός προσχολικού προγράµµατος (Barnes, 2001).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο στόχος της έρευνας
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η καταγραφή και η ανάδειξη του
επιπέδου ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας από παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθµούς, που ανήκουν σε διάφορους φορείς ελέγχου, καθώς και η
ανάδειξη νέων ερευνητικών δεδοµένων, όσον αφορά το θέµα αυτό, στην ήδη
περιορισµένη ελληνική βιβλιογραφία.
Πιο συγκεκριµένα, στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αποτίµηση των δοµικών
(structural) και διαδικαστικών (process) χαρακτηριστικών, καθώς και της σφαιρικής
(global) ποιότητας των προγραµµάτων παροχής ηµερήσιας φροντίδας και αγωγής.
Στηριζόµενη στη Θεωρία ΒιοΟικολογικών Συστηµάτων του Bronfenbrenner (1979), η
παρούσα µελέτη είχε ως στόχο να καταγράψει το είδος των εµπειριών που
παρέχονται από ένα σηµαντικό για τα παιδιά µικροσύστηµα, αυτό του βρεφονηπιακού
σταθµού. Συνάµα, ελέγχοντας και καταγράφοντας το επίπεδο της ποιότητας της
παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας, καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία, η παρούσα
µελέτη ελέγχει και το εξωσύστηµα του παιδιού. Μέσω της αξιολόγησης και της
καταγραφής των συνθηκών λειτουργίας, αποκαλύπτεται αφενός η στάση των
κυβερνητικών φορέων απέναντι στο θεσµό του παιδικού σταθµού και αφετέρου
αποκαλύπτονται πτυχές του µακροσυστήµατος, στο οποίο περιλαµβάνονται οι
ιδεολογικές και πολιτιστικές δοµές για την κοινωνία και τους φορείς της. Από τη
βιβλιογραφική µας ανασκόπηση, τους προσωπικούς µας προβληµατισµούς αλλά και
βάσει των διερευνητικών ερωτήσεων, καταλήξαµε στη διατύπωση των ακόλουθων
υποθέσεων: 1) Στα βρεφικά και νηπιακά τµήµατα του δείγµατός µας θα υπάρχουν
κακές αναλογίες και µεγάλο µέγεθος οµάδας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
ελληνικής νοµοθεσίας�2) Το επίπεδο ποιότητας των βρεφικών και νηπιακών
τµηµάτων αναµένεται να είναι πολύ χαµηλό�3) Οι τάξεις που ανήκουν σε φορείς
αναµένεται να έχουν καλύτερο επίπεδο ποιότητας από τις δηµοτικές και ιδιωτικές
τάξεις και 4) Το µέγεθος της οµάδας και οι αναλογίες συσχετίζονται µε το επίπεδο
ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας, όπως αξιολογήθηκε µε τις
κλίµακες αξιολόγησης.
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Το Δείγµα της Έρευνας
Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 18 βρεφονηπιακοί σταθµοί διαφόρων φορέων
ελέγχου (δηµοτικοί, ιδιωτικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί οργανισµών). Καθώς, ο
στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόµενης
φροντίδας και αγωγής από βρεφικές και νηπιακές τάξεις, το δείγµα της έρευνας
αποτελούν 27 τάξεις, εκ των οποίων οι 17 αποτελούν νηπιακά τµήµατα (11 δηµοτικά,
4 ιδιωτικά και 2 φορέων) και οι 10 βρεφικά τµήµατα (4 δηµοτικά, 3 ιδιωτικά και 3
φορέων).

Μέσα και διαδικασία συλλογής των δεδοµένων
1. Σφαιρική Ποιότητα
Για την αξιολόγηση της σφαιρικής ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας και αγωγής
χρησιµοποιήθηκε η ελληνική µετάφραση της κλίµακας αξιολόγησης ACEI Global
Guidelines

Assessment

–

ACEI

GGA

(Association

for

Childhood

Education

International, 2006α�2006β). Η κλίµακα αυτή αναπτύχθηκε από τον Παγκόσµιο
Σύνδεσµο Προσχολικής Αγωγής (ACEI/OMEP) και βασίζεται στην έκδοσή τους µε
τίτλο «Παγκόσµιες οδηγίες για την εκπαίδευση και αγωγή των µικρών παιδιών»
(Jalongo et al, 2004). Το εργαλείο αξιολόγησης ACEI GGA, σχεδιάστηκε µε σκοπό να
επιτρέψει στα διάφορα κέντρα παροχής προσχολικής αγωγής και φροντίδας, κυρίως
αναπτυσσόµενων χωρών, να αξιολογήσουν το πρόγραµµά τους χρησιµοποιώντας
βασικές οδηγίες που συµβάλλουν στην ποιότητα (Hardin et al, 2005). Καθώς, οι
δηµιουργοί της κλίµακας έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση της στην Ελλάδα
και την εισαγωγή των δεδοµένων µας στην παγκόσµια βάση δεδοµένων,
αποφασίστηκε να γίνει επίσηµη µετάφραση της κλίµακας στα Ελληνικά. Η µετάφραση
έγινε από την ερευνήτρια, υποψήφια διδάκτορα του Π.Ν.Τ. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε
τις οδηγίες των δηµιουργών της κλίµακας και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Οργανισµού (www.acei.org)2.

Η νέα έκδοση των Παγκόσµιων Οδηγιών Αξιολόγησης αποτελείται από 88 θέµατα, σε
πέντε περιοχές των προγραµµάτων προσχολικής αγωγής και φροντίδας: (α)
Περιβάλλον και Φυσικός Χώρος� (β) Περιεχόµενο του Προγράµµατος (curriculum) και

2
Σύµφωνα µε τις οδηγίες των δηµιουργών, η µετάφραση ελέγχθηκε από δύο ειδικούς στο χώρο της
προσχολικής αγωγής, τις κυρίες Σακελλαρίου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Νηπιαγωγών
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και επιβλέπουσα της διατριβής και Πανταζή Μαρία, M.S.c., καθηγήτρια
ΤΕΛ, οι οποίοι έκαναν παρατηρήσεις αναφορικά µε την απόδοση των όρων στα ελληνικά, καθώς και για
την καταλληλότητα των θεµάτων της κλίµακας για τα ελληνικά δεδοµένα.
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Παιδαγωγική (γ) Παιδαγωγοί της Προσχολικής Ηλικίας� (δ) Συνεργασία µε τις
Οικογένειες και τις Κοινότητες� και (ε) Μικρά Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες (ACEI, 2006).

Η ανάλυση αξιοπιστίας µε βάση τον δείκτη Cronbach Alpha έδειξε ότι υπάρχει
εσωτερική γραµµική δοµή στη βαθµολογία που αποδόθηκε στις υποκλίµακες και το
σύνολο των απαντήσεων είναι αξιόπιστο (Alpha = .8458).

2. Δοµικά χαρακτηριστικά
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της δοµής η ερευνήτρια κατέγραψε την αναλογία
παιδιών / ενηλίκων και το µέγεθος της οµάδας.

Πιο συγκεκριµένα, η ερευνήτρια συγκέντρωσε στοιχεία για την αναλογία παιδιών /
ενηλίκων καταγράφοντας, κάθε 30 λεπτά, τον αριθµό των ενηλίκων και των παιδιών
που ήταν παρόντα, κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε
ο µέσος όρος των 30λεπτων τµηµάτων για να δηµιουργηθεί η βαθµολογία αναλογίας.
Το µέγεθος της οµάδας αντικατοπτρίζει το συνολικό αριθµό παιδιών που υπάρχουν σε
µια τάξη. Και σε αυτή την περίπτωση έγινε καταγραφή του αριθµού των παιδιών,
κάθε 30 λεπτά, και υπολογίστηκε ο µέσος όρος των 30λεπτων τµηµάτων για να
δηµιουργηθεί µια βαθµολογία µεγέθους οµάδας (Howes et al., 1992).

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
1. Σφαιρική ποιότητα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε την κλίµακα ACEI GGA, τα
νηπιακά τµήµατα του δείγµατός µας παρέχουν επαρκούς επιπέδου ποιότητα (Μ.Ο.
2.77). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας και η τυπική απόκλιση
που αποδόθηκε στο σύνολο της κλίµακας και στις υποκλίµακές της, στο σύνολο των
νηπιακών τµηµάτων του δείγµατος. Όπως βλέπουµε στον Πίνακα, η υψηλότερη
βαθµολογία αποδόθηκε στην υποκλίµακα «πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για
υπηρεσίες» (Μ.Ο. = 3.75), ενώ ακολουθεί η υποκλίµακα «περιβάλλον και φυσικός
χώρος» (Μ.Ο. = 3.35). Αντίθετα, η χαµηλότερη βαθµολογία αποδόθηκε στην
υποκλίµακα «αξιολόγηση προγραµµάτων» (Μ.Ο. = 1.50) και ακολουθούν οι
υποκλίµακες «ευκαιρίες για συµµετοχή οικογενειών και κοινότητας» (Μ.Ο. = 1.57) και
«αναγνώριση – σεβασµός διαφορετικότητας» (Μ.Ο. = 1.64). Συνάµα, όπως φαίνεται
στον Πίνακα µόνα στα 2 από τα 17 νηπιακά τµήµατα εφαρµόζεται σύστηµα
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αξιολόγησης των προγραµµάτων και µόνο σε 4 τµήµατα βαθµολογήθηκε ως
εφαρµόσιµη η υποκατηγορία «κοινή φιλοσοφία και στοχοθεσία».

Υποκλίµακα

Ν

Μ.Ο.

S.D

Σύνολο κλίµακας

17

2.77

.39

Περιβάλλον και φυσικός χώρος

17

3.35

.45

Αναπτυξιακά παρακινητικό περιβάλλον

17

2.81

.54

Αναλυτικό πρόγραµµα

17

2.85

.82

Περιεχόµενο αναλυτικού προγράµµατος

17

2.68

.59

Παιδαγωγικές µέθοδοι

17

3.29

.66

Παιδαγωγικό υλικό

17

2.61

.78

Αξιολόγηση της προόδου των παιδιών

17

2.39

.74

Αξιολόγηση προγραµµάτων

2

1.50

.70

Γνώση και επίδοση

17

2.99

.58

Προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά

17

3.18

.66

Ηθικές – δεοντολογικές διαστάσεις

17

2.82

.76

Πολιτικές του προγράµµατος

17

2.25

.73

Επικοινωνία µε τις οικογένειες

17

2.38

.96

Ηθικές – δεοντολογικές ευθύνες και συµπεριφορές

17

2.60

.60

Κατάρτιση και πόροι

17

2.13

1.13

Αναγνώριση – σεβασµός της διαφορετικότητας

17

1.64

.67

Μετάβαση από το σπίτι στο πρόγραµµα

17

2.87

.86

Ευκαιρίες για συµµετοχή των οικογενειών και της κοινότητας

17

1.57

.52

Συνεργασία µε διάφορους ειδικούς

14

2.32

1.08

Πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες

17

3.75

.45

Κοινή φιλοσοφία και στοχοθεσία

4

2.50

.57

Προσωπικό και ειδικοί επιστήµονες

17

2.64

.52

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στο σύνολο της κλίµακας ACEI GGA και στις
υποκατηγορίες, στο σύνολο των νηπιακών τµηµάτων

Η ανάλυση ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ των µέσων
όρων που αποδόθηκαν σε κάθε υποκλίµακα της κλίµακας, στα νηπιακά τµήµατα του
δείγµατός µας (sig. .000).

Όσον αφορά τον έλεγχο τυχόν διαφορών που υπάρχουν στο επίπεδο ποιότητας, στα
νηπιακά τµήµατα, ανάλογα µε το φορέα ελέγχου τους, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται
ο µέσος όρος βαθµολογίας που αποδόθηκε στο σύνολο της κλίµακας και στις
διάφορες υποκατηγορίες της, στα νηπιακά τµήµατα ανάλογα µε το φορέα ελέγχου.
Όπως βλέπουµε στον Πίνακα, οι νηπιακές τάξεις που ανήκουν σε φορείς παρέχουν
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καλύτερου επιπέδου ποιότητα, ενώ ακολουθούν οι ιδιωτικές νηπιακές τάξεις. Οι
δηµοτικές τάξεις, από την άλλη µεριά, παρέχουν το χαµηλότερο επίπεδο ποιότητας.
Υποκλίµακα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΙΔΙ�ΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΕ�Ν

Ν

Μ.Ο.

S.D

Ν

Μ.Ο.

S.D

Ν

Μ.Ο.

S.D

Σύνολο κλίµακας

11

2.64

.41

4

2.93

.19

2

3.19

.14

Περιβάλλον και φυσικός χώρος

11

3.25

.42

4

3.35

.53

2

3.86

.00

Αναπτυξιακά παρακινητικό περιβάλλον

11

2.63

.47

4

2.94

.48

2

3.58

.35

Αναλυτικό πρόγραµµα

11

2.45

.75

4

3.62

.25

2

3.50

.00

Περιεχόµενο αναλυτικού προγράµµατος

11

2.54

.65

4

2.99

.47

2

3.83

.23

Παιδαγωγικές µέθοδοι

11

3.13

.59

4

3.37

.77

2

4.00

Παιδαγωγικό υλικό

11

2.45

.75

4

2.87

1.03

2

3.00

Αξιολόγηση της προόδου των παιδιών

11

2.20

.84

.32

1

2.00

1

2.00

2

3.58

Αξιολόγηση προγραµµάτων
Γνώση και επίδοση

ΜΕ
11

4

2.87

1

1.00

2.84

.65

4

3.08

.21

.70
.00

.35

Προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά

11

3.16

.66

4

3.00

.78

2

3.70

.14

Ηθικές – δεοντολογικές διαστάσεις

11

3.13

.74

4

2.12

.25

2

2.50

.70

Πολιτικές του προγράµµατος

11

2.15

.78

4

2.08

.41

2

3.16

.23

Επικοινωνία µε τις οικογένειες

11

2.13

.92

4

3.37

.47

2

1.75

.35

Ηθικές – δεοντολογικές ευθύνες και

11

2.74

.66

4

2.25

.50

2

2.58

.12

Κατάρτιση και πόροι

11

1.57

.92

4

3.16

.57

2

3.16

1.18

Αναγνώριση – σεβασµός της διαφορετικότητας

11

1.54

.65

4

1.75

.95

2

2.00

.00

συµπεριφορές

Μετάβαση από το σπίτι στο πρόγραµµα

11

2.50

.83

4

3.66

.47

2

3.33

.00

Ευκαιρίες για συµµετοχή των οικογενειών και της

11

1.26

.32

4

2.25

.32

2

1.90

.14

Συνεργασία µε διάφορους ειδικούς

8

1.81

.92

4

3.37

.75

2

2.25

1.06

Πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες

11

3.87

.30

2

4.12

.17

κοινότητας

Κοινή φιλοσοφία και στοχοθεσία
Προσωπικό και ειδικοί επιστήµονες

ΜΕ
11

2.72

.52

4

3.25

.57

4

2.50

.57

4

2.31

.47

ΜΕ
2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μέσος όρος βαθµολογίας στο σύνολο της κλίµακας ACEI και στις διάφορες υποκατηγορίες
της, στα νηπιακά τµήµατα του δείγµατος ανάλογα µε το φορέα ελέγχου

Όσον αφορά τα βρεφικά τµήµατα του δείγµατος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε µε την κλίµακα ACEI GGA, τα βρεφικά τµήµατα
παρέχουν επαρκούς επιπέδου ποιότητας αγωγή και φροντίδα (Μ.Ο. 2.74). Στον
Πίνακα 3 παρουσιάζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας και η τυπική απόκλιση που
αποδόθηκε στο σύνολο της κλίµακας και στις υποκατηγορίες της στο σύνολο των
βρεφικών τµηµάτων του δείγµατος.
Όπως βλέπουµε στον Πίνακα, ο µεγαλύτερος µέσος όρος βαθµολογίας αποδόθηκε
στην υποκατηγορία «πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες» (Μ.Ο. = 3.79), και
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ακολουθούν οι υποκατηγορίες «περιβάλλον και φυσικός χώρος» (3.58) και
«προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά» (Μ.Ο. = 3.52). Αντίθετα, οι
χαµηλότεροι µέσοι όροι βαθµολογίας αποδόθηκαν στις υποκατηγορίες «αναγνώριση
και σεβασµός της διαφορετικότητας» (Μ.Ο. = 1.60), «ευκαιρίες για συµµετοχή των
οικογενειών και της κοινότητας» (Μ.Ο. = 1.79) και «πολιτικές του προγράµµατος»
(Μ.Ο. = 1.98).
Υποκλίµακα

Ν

Μ.Ο.

S.D

Σύνολο κλίµακας

10

2.74

.25

Περιβάλλον και φυσικός χώρος

10

3.58

.48

Αναπτυξιακά παρακινητικό περιβάλλον

10

2.60

.38

Αναλυτικό πρόγραµµα

10

2.50

.81

Περιεχόµενο αναλυτικού προγράµµατος

10

2.30

.71

Παιδαγωγικές µέθοδοι

5

3.35

.41

Παιδαγωγικό υλικό

10

2.05

.64

Αξιολόγηση της προόδου των παιδιών

10

2.22

.51

Αξιολόγηση προγραµµάτων

3

2.00

1.00

Γνώση και επίδοση

10

3.10

.23

Προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά

10

3.52

.32

Ηθικές – δεοντολογικές διαστάσεις

10

2.55

.64

Πολιτικές του προγράµµατος

10

1.98

.38

Επικοινωνία µε τις οικογένειες

10

2.55

.79

Ηθικές – δεοντολογικές ευθύνες και συµπεριφορές

10

2.48

.24

Κατάρτιση και πόροι

10

2.30

.92

Αναγνώριση – σεβασµός της διαφορετικότητας

10

1.60

.45

Μετάβαση από το σπίτι στο πρόγραµµα

10

2.90

.77

Ευκαιρίες για συµµετοχή των οικογενειών και της κοινότητας

10

1.79

45

Συνεργασία µε διάφορους ειδικούς

10

2.05

1.38

Πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες

10

3.79

.34

Κοινή φιλοσοφία και στοχοθεσία

2

2.50

.70

Προσωπικό και ειδικοί επιστήµονες

10

2.36

.63

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση στο σύνολο της κλίµακας και στις υποκατηγορίες, στο
σύνολο των βρεφικών τµηµάτων

Η στατιστική ανάλυση ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα µεταξύ
των µέσων όρων βαθµολογίας που αποδόθηκαν σε κάθε υποκατηγορία (sig. .000).
Στη συνέχεια εξετάσαµε αν παρέχεται διαφορετικού επιπέδου ποιότητας αγωγή και
φροντίδα, ανάλογα µε τον φορέα ελέγχου των βρεφονηπιακών σταθµών. Στον
Πίνακα 4 παρουσιάζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας που αποδόθηκε στο σύνολο της
κλίµακας και στις διάφορες υποκατηγορίες της, στα βρεφικά τµήµατα ανάλογα µε το
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φορέα ελέγχου. Όπως βλέπουµε στον Πίνακα, οι ιδιωτικές τάξεις και οι βρεφικές
τάξεις που ανήκουν σε φορείς παρέχουν ίδιου επιπέδου ποιότητα και καλύτερη σε
σχέση µε τις δηµοτικές βρεφικές τάξεις.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Υποκλίµακα

ΙΔΙ�ΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΕ�Ν

Ν

Μ.Ο.

S.D

Ν

Μ.Ο.

S.D

Ν

Μ.Ο.

S.D

Σύνολο κλίµακας

4

2.55

.29

3

2.88

.65

3

2.87

.18

Περιβάλλον και φυσικός χώρος

4

3.53

.59

3

3.47

.66

3

3.76

.62

Αναπτυξιακά παρακινητικό περιβάλλον

4

2.34

.46

3

2.76

.25

3

2.77

.25

Αναλυτικό πρόγραµµα

4

2.12

1.10

3

2.83

.76

3

2.66

.28

Περιεχόµενο αναλυτικού προγράµµατος

4

1.79

.60

3

2.88

.50

3

2.39

.67

Παιδαγωγικές µέθοδοι

4

3.37

.47

1

3.25

3

3.41

.52

Παιδαγωγικό υλικό

4

2.25

.95

3

1.66

.28

3

2.33

1.15

Αξιολόγηση της προόδου των παιδιών

4

2.10

.60

3

2.36

.67

3

2.00

.33

1

1.00

2

2.50

.70

Αξιολόγηση προγραµµάτων

ΜΕ

Γνώση και επίδοση

4

3.12

.34

3

3.11

.65

3

3.05

.25

Προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά

4

3.50

.34

3

3.46

.41

3

3.60

.34

Ηθικές – δεοντολογικές διαστάσεις

4

2.75

.28

3

2.16

.28

3

2.66

1.15

Πολιτικές του προγράµµατος

4

1.87

.41

3

1.89

.19

3

2.22

.50

Επικοινωνία µε τις οικογένειες

4

2.25

.95

3

3.16

.28

3

2.33

.76

Ηθικές – δεοντολογικές ευθύνες και

4

2.33

.23

3

2.50

.00

3

2.66

.28

4

1.33

.38

3

3.11

.50

3

2.77

.38

συµπεριφορές
Κατάρτιση και πόροι
Αναγνώριση – σεβασµός της διαφορετικότητας

4

1.37

.25

3

1.50

.50

3

2.00

.50

Μετάβαση από το σπίτι στο πρόγραµµα

4

2.16

.19

3

3.55

.50

3

3.22

.69

Ευκαιρίες για συµµετοχή των οικογενειών και της

4

1.31

.23

3

2.11

.19

3

2.11

.19

Συνεργασία µε διάφορους ειδικούς

4

1.00

.00

3

3.66

.57

3

1.83

1.44

Πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες

4

3.82

.11

3

3.46

.46

3

4.08

.14

2

2.50

.70

4

2.41

.32

3

2.33

.57

κοινότητας

Κοινή φιλοσοφία και στοχοθεσία

ΜΕ

Προσωπικό και ειδικοί επιστήµονες

ME
3

2.33

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μέσος όρος βαθµολογίας στο σύνολο της κλίµακας ACEI και στις διάφορες υποκατηγορίες
της, στα βρεφικά τµήµατα του δείγµατος ανάλογα µε το φορέα ελέγχου

2. Δοµικά Χαρακτηριστικά
Στόχος

της

παρούσας

έρευνας

ήταν,

επίσης,

να

καταγράψει

τα

δοµικά

χαρακτηριστικά της ποιότητας και να ελέγξει τυχόν συσχετισµούς των δοµικών
χαρακτηριστικών µε το επίπεδο της σφαιρικής ποιότητας.
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται ο αριθµός των παιδιών που αναλογούν σε ένα
βρεφονηπιοκόµο, ανά τύπο βρεφονηπιακού σταθµού, στο σύνολο της ηµέρας.
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Τύπος παιδικού – βρεφονηπιακού σταθµού
Παιδικοί σταθµοί

Μ.Ο.
11,5

Βρεφονηπιακοί σταθµοί

4,1

Δηµοτικά νηπιακά τµήµατα

13,1

Ιδιωτικά νηπιακά τµήµατα

9,6

Νηπιακά τµήµατα φορέων

11,0

Δηµοτικά βρεφικά τµήµατα

3,7

Ιδιωτικά βρεφικά τµήµατα

6,2

Βρεφικά τµήµατα φορέων

4,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθµός παιδιών που αντιστοιχούν σε ένα βρεφονηπιοκόµο, ανά τύπο παιδικού σταθµού,
στο σύνολο της ηµέρας

Από την άλλη µεριά, στο Πίνακα 6 παρουσιάζεται το µέγεθος της οµάδας, ανά
τύπο βρεφονηπιακού σταθµού, στο σύνολο της ηµέρας.
Τύπος παιδικού – βρεφονηπιακού σταθµού

Μ.Ο.

Παιδικοί σταθµοί

15,18

Βρεφονηπιακοί σταθµοί

7,78

Δηµοτικά νηπιακά τµήµατα

12,91

Ιδιωτικά νηπιακά τµήµατα

16,67

Νηπιακά τµήµατα φορέων

24,70

Δηµοτικά βρεφικά τµήµατα

7,9

Ιδιωτικά βρεφικά τµήµατα

8,5

Βρεφικά τµήµατα φορέων

5,89

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μέγεθος οµάδας ανά τύπο βρεφονηπιακού σταθµού, στο σύνολο της ηµέρας

3. Συσχετισµοί δοµικών χαρακτηριστικών και σφαιρικής ποιότητας
Στη συνέχεια, εξετάσαµε αν το µέγεθος της οµάδας και οι αναλογίες παιδιών –
παιδαγωγών συσχετίζονται µε τη βαθµολογία που αποδόθηκε στα τµήµατα του
δείγµατός µας, σύµφωνα µε την κλίµακα ACEI GGA. Προκειµένου να ελέγξουµε τυχόν
συσχετισµούς χρησιµοποιήσαµε τη στατιστική ανάλυση CrossTab.
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, αναφορικά µε το
συσχετισµό των αναλογιών παιδιών – παιδαγωγών και των διαφόρων θεµάτων της
κλίµακας ACEI GGA.
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Αναλογίες παιδιών

Θέµα

παιδαγωγών

Οι βρεφονηπιοκόµοι δηµιουργούν ένα ήρεµο και γαλήνιο κοινωνικοσυναισθηµατικό κλίµα στην

0.61

τάξη (θέµα 3)

p. < .001

Το περιβάλλον παρέχει στα παιδιά την αίσθηση της ευηµερίας, ότι ανήκουν σε αυτό, της

0.47

ασφάλειας και της ελευθερίας από το φόβο (θέµα 5)

p < .012

Τα παιδιά και οι βρεφονηπιοκόµοι απολαµβάνουν µαζί στιγµές γέλιου και χαράς κατά τη

0.53

διάρκεια της ηµέρας (θέµα 7)

p < .004

Υπάρχουν συχνές ευκαιρίες για θετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών και µεταξύ

0.54

παιδιών και βρεφονηπιοκόµων (θέµα 8)

p < .003

Οι βρεφονηπιοκόµοι έχουν καλές σχέσεις υποστήριξης στη διδασκαλία και τη φροντίδα, µε τα

0.56

παιδιά (θέµα 25)

p < .002
0.56

Οι βρεφονηπιοκόµοι χρησιµοποιούν θετική γλώσσα όταν µιλάνε στα παιδιά (θέµα 26)

p < .002

Οι βρεφονηπιοκόµοι προσαρµόζουν τη χρήση του χώρου, των υλικών και του χρόνου για να

0.42

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών και του συγκεκριµένου προγράµµατος (θέµα 38)

p < .026

Οι βρεφονηπιοκόµοι παρουσιάζουν προσωπικά χαρακτηριστικά που δείχνουν φροντίδα,

0.54

αποδοχή, ευαισθησία, συµπάθεια και εγκαρδιότητα απέναντι στους άλλους (θέµα 43)

p < .003

Οι βρεφονηπιοκόµοι ανταποκρίνονται µε παρηγορητικό, υποστηρικτικό και κατάλληλο τρόπο

0.60

στα παιδιά που είναι στεναχωρηµένα (θέµα 44)

p < .001

Οι πολιτικές του προγράµµατος προωθούν και στηρίζουν τη συνεργασία και τις θετικές,

0.47

εποικοδοµητικές σχέσεις µε τις οικογένειες και την κοινότητα (θέµα 50)

p < .026

Οι εµπειρίες που παρέχονται από το πρόγραµµα καλλιεργούν την αυτοεκτίµηση και την

0.43

αυτοπεποίθηση στα παιδιά (θέµα 56).

p < .024

Τα παιδιά και οι οικογένειες µπορούν να επισκεφθούν το πρόγραµµα πριν ξεκινήσουν να το

0.35

παρακολουθούν κανονικά (θέµα 64).

p< .066

Δίνονται ευκαιρίες σε αντιπροσώπους των οικογενειών και της κοινότητας να επισκέπτονται και

0.42

να παρακολουθούν δραστηριότητες που διεξάγονται στα πλαίσια του προγράµµατος (θέµα

p < .028

67).
Πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα διατίθενται σε όλες τις οµάδες στην κοινότητα (θέµα

0.42

78).

p < .029
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Συσχετισµοί αναλογιών παιδιών – παιδαγωγών µε τα θέµατα της ACEI GGA

Στη συνέχεια, εξετάσαµε αν το µέγεθος της οµάδας επιδρά στη βαθµολογία που
αποδόθηκε

στα

θέµατα

της

κλίµακας.

Τα

αποτελέσµατα

της

ανάλυσης

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.
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Θέµα

Μέγεθος οµάδας

Οι βρεφονηπιοκόµοι δηµιουργούν ένα ήρεµο και γαλήνιο κοινωνικοσυναισθηµατικό κλίµα στην

0.34

τάξη (θέµα 3)

p. < .078

Το περιβάλλον παρέχει στα παιδιά την αίσθηση της ευηµερίας, ότι ανήκουν σε αυτό, της
ασφάλειας και της ελευθερίας από το φόβο (θέµα 5)

0.40
p < .038

Τα παιδιά και οι βρεφονηπιοκόµοι απολαµβάνουν µαζί στιγµές γέλιου και χαράς κατά τη
διάρκεια της ηµέρας (θέµα 7)

0.33
p < .092

Υπάρχουν συχνές ευκαιρίες για θετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών και µεταξύ
παιδιών και βρεφονηπιοκόµων (θέµα 8)

0.41
p < .030

Ο χώρος είναι αποτελεσµατικά οργανωµένος, έτσι ώστε τα υλικά για παιχνίδι και εικαστική
δηµιουργία να είναι εύκολα προσβάσιµα από τα παιδιά (θέµα 16)
Υπάρχει ένα πλάνο αναλυτικού προγράµµατος που έχει σκοπό να καλλιεργήσει τη γνώση των
παιδιών (θέµα 20)

0.41
p < 0.32
0.57
p < 0.02

Το αναλυτικό πρόγραµµα δίνει έµφαση σε περιεχόµενο που συνδέεται µε πραγµατικές
εµπειρίες (θέµα 23)

0.57
p < 0.02

Οι βρεφονηπιοκόµοι έχουν καλές σχέσεις υποστήριξης στη διδασκαλία και τη φροντίδα, µε τα
παιδιά (θέµα 25)

0.33
p < .089

Οι βρεφονηπιοκόµοι χρησιµοποιούν θετική γλώσσα όταν µιλάνε στα παιδιά (θέµα 26)

0.38
p < .046

Οι παιδαγωγοί γνωρίζουν τις βασικές παιδαγωγικές αρχές που προσφέρουν οδηγίες για
εφαρµογή στην πράξη (θέµα 27)

0.36
p < .060

Οι βρεφονηπιοκόµοι παρουσιάζουν προσωπικά χαρακτηριστικά που δείχνουν φροντίδα,
αποδοχή, ευαισθησία, συµπάθεια και εγκαρδιότητα απέναντι στους άλλους (θέµα 43)
Οι βρεφονηπιοκόµοι ανταποκρίνονται µε παρηγορητικό, υποστηρικτικό και κατάλληλο τρόπο
στα παιδιά που είναι στεναχωρηµένα (θέµα 44)

0.37
p < .057
0.45
p < .017

Το πρόγραµµα έχει πρωτόκολλα για την προστασία των παιδιών από κινδύνους ή κακοποίηση
(θέµα 55)

0.79
p < .034

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Συσχετισµοί µεγέθους οµάδας µε τα θέµατα της ACEI GGA

Συζήτηση
Σύµφωνα µε την κοινή λογική τα πρώτα χρόνια της ζωής – κατά τη διάρκεια των
οποίων ο εγκέφαλος ωριµάζει, µαθαίνουµε να περπατάµε και να µιλάµε και
διαµορφώνουµε τις πρώτες µας κοινωνικές σχέσεις – πρέπει να θεωρούνται
σηµαντικά. Σύµφωνα τονίζεται ότι τα παιδιά των οποίων οι βασικές υγιεινές,
διατροφικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες ικανοποιούνται θα αναπτυχθούν και
θα αποδώσουν καλύτερα από εκείνα τα παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά. Επίσης,
σύµφωνα µε την κοινή λογική τα παιδιά που αναπτύσσονται σωστά, φυσικά, νοητικά,
κοινωνικά και συναισθηµατικά, κατά την διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής είναι
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περισσότερο πιθανό να γίνουν σωστά και παραγωγικά µέλη της κοινωνίας. Η έρευνα
στον τοµέα της παιδικής ανάπτυξης επιβεβαιώνει την κοινή λογική (Myers, 2004, σ.
6).
Ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι οι επιδράσεις της εξωοικογενειακής
φροντίδας και αγωγής στην ανάπτυξη των παιδιών εξαρτώνται από την ποιότητα
αυτής της φροντίδας και αγωγής. Πιο συγκεκριµένα, η ποιότητα της παρεχόµενης
αγωγής και φροντίδας παίζει σηµαντικό ρόλο γιατί επιδρά στις καθηµερινές εµπειρίες
των παιδιών και στην µακροχρόνια ανάπτυξή τους. Η ποιότητα της αγωγής και της
φροντίδας και οι διαφορετικές εµπειρίες των παιδιών σε διαφορετικά πλαίσια µπορεί
να έχουν αναπτυξιακές επιπτώσεις και καθορίζουν αν οι εµπειρίες από την ηµερήσια
φροντίδα και αγωγή είναι επωφελείς (Azzi – Lessing, 2009� Leach et al., 2008�
Morrissey, 2010� Mahony & Hayes, 2006� Κακανά & Σιµούλη, 2008� Sheridan, 2007�
McDonald Hooks et al., 2006� Campbell et al., 2008� Howes & Ponciano, 2006�
OECD, 2006).
Παρά το γεγονός ότι διεθνή ερευνητικά δεδοµένα τονίζουν τη σηµασία των
κανονισµών και της ύπαρξης φορέων ελέγχου, προκειµένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα (Jalongo et al, 2004� Azzi – Lessing, 2009) στη χώρα µας δεν υπάρχουν
φορείς ελέγχου που να έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της
παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς. Οι
παρεχόµενες

υπηρεσίες

δεν

αξιολογούνται

και

δεν

ελέγχονται,

καθώς

δεν

εφαρµόζεται και δεν έχει υιοθετηθεί κάποιο σύστηµα ελέγχου και διασφάλισης της
ποιότητας (Hutchins et al., 2009), ενώ δε σπανίζουν οι καταγγελίες για πληµµελή και
ελλιπή λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (Πετρογιάννης, 2001α�
Κουντζάκης, 2005� Παπασταθοπούλου, 2006� 2009� Ντολιοπούλου & Γουργιώτου,
2008).
Τόσο τα πορίσµατα προηγούµενων ερευνών, που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα
(Τσιάντης και συν., 1988� 1997� Tsiantis et al, 1991� Dragonas et al., 1995� Λαµπίδη
& Πολέµη – Τοδούλου, 1992� Petrogiannis, 1994� 2002� Petrogiannis & Melhuish,
1996� Παπαθανασίου, 2000� Μάντζιου, 2000� Μάντζιου και Πετρογιάννης, 2009�
Τσακίρη, 2010) αναφορικά µε το θέµα της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και
φροντίδας, όσο και τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συνηγορούν στο ότι η
λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών θα µπορούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι έχει αφεθεί στην τύχη της.
Τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι στα βρεφικά και νηπιακά τµήµατα του δείγµατος
υπάρχουν µεγάλα µεγέθη οµάδας και κακές αναλογίες. Περιοριζόµενος κάποιος στον

-74-

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 20/08/2019 21:14:50 |

Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών,
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τόµος Δ (2011)

έλεγχο των συνθηκών που διαµορφώνει το εξωσύστηµα του παιδιού, ελέγχοντας
δηλαδή τις προδιαγραφές που ορίζει η κείµενη ελληνική νοµοθεσία, µέσω των
κανονισµών αναφορικά µε το µέγεθος της οµάδας και τις αναλογίες παιδιών –
παιδαγωγών, καθίσταται σαφές ότι ελάχιστα έχει επηρεαστεί από τα πορίσµατα των
διεθνών ερευνητικών δεδοµένων, στα πλαίσια των οποίων υπερτονίζεται η σηµασία
υιοθέτησης µικρών µεγεθών οµάδας και καλών αναλογιών (Morrissey, 2010� Kreader
et al., 2005� Howes & Ponciano, 2006� de Schipper et al., 2007� Leach et al., 2008).
Εγείρονται, εποµένως, τα εξής ερωτήµατα: ποιες είναι οι προθέσεις και οι πεποιθήσεις
της ελληνικής πολιτείας για τη φύση των παιδιών και το είδος των υπηρεσιών που
επιθυµούµε να λαµβάνουν; Πως µπορεί κάποιος να αξιώνει την παροχή ποιοτικής
αγωγής και φροντίδας και την καταγραφή υψηλών βαθµών όσον αφορά τα
διαδικαστικά Χαρακτηριστικά όταν τα δοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι όπως
είδαµε πιο εύκολο να ρυθµιστούν µέσω κανονισµών, βρίσκονται στα κατώτατα
επίπεδα των προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί από διεθνείς οργανισµούς; Τα
αποτελέσµατα της έρευνάς µας, αναφορικά µε τα δοµικά χαρακτηριστικά της
ποιότητας, δείχνουν, σε κάθε περίπτωση, ότι οι κείµενες διατάξεις δε συνάδουν µε τις
επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Το γεγονός αυτό προκαλεί
ανησυχίες για τις επιδράσεις που µπορεί να έχουν τα τόσο µεγάλα µεγέθη οµάδας και
οι κακές αναλογίες στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών� ανησυχίες οι οποίες θα
πρέπει να διερευνηθούν.
Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή του επιπέδου ποιότητας της
παρεχόµενης αγωγής και φροντίδας από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς. Τα
δεδοµένα της παρούσας έρευνας, αναφορικά µε το επίπεδο της ποιότητας της
παρεχόµενης φροντίδας και αγωγής από τα βρεφικά και νηπιακά τµήµατα,
επιβεβαιώνουν προηγούµενα ερευνητικά δεδοµένα από την Ελλάδα (Petrogiannis &
Melhuish, 1996� Petrogiannis, 2002� Μάντζιου, 2000� Μάντζιου και Πετρογιάννης,
2009� Λαµπίδη & Πολέµη – Τοδούλου, 1992). Πιο συγκεκριµένα, επιβεβαιώνουν τις
υποθέσεις µας, σύµφωνα µε τις οποίες το επίπεδο ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών είναι πολύ χαµηλό.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής, στα δηµοτικά νηπιακά
τµήµατα, ο µεγαλύτερος µέσος όρος βαθµολογίας αποδόθηκε στην υποκατηγορία
«πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες» (3.87) ενώ ο µικρότερος µέσος όρος
βαθµολογίας αποδόθηκε στην υποκατηγορία «ευκαιρίες για συµµετοχή των
οικογενειών και της κοινότητας» (1.26). Όσον αφορά τα ιδιωτικά νηπιακά τµήµατα τα
θέµατα που χαρακτηρίστηκαν µη εφαρµόσιµα ή τους αποδόθηκε χαµηλός µέσος όρος
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βαθµολογίας είναι θέµατα τα οποία δε συµβαδίζουν κάποιες φορές µε τη λειτουργία
µιας ιδιωτικής επιχείρησης και από µια άποψη ήταν αναµενόµενο τα ιδιωτικά νηπιακά
τµήµατα να έχουν χαµηλές βαθµολογίες στα θέµατα αυτά. Όπως είδαµε, ο
υψηλότερος µέσος όρος βαθµολογίας αποδόθηκε στις υποκατηγορίες «µετάβαση από
το σπίτι στο πρόγραµµα» (3.66) και «αναλυτικό πρόγραµµα» (3.62). Αντίθετα, ο
χαµηλότερος µέσος όρος βαθµολογίας αποδόθηκε στην υποκατηγορία «αξιολόγηση
των προγραµµάτων» (1.00). Τέλος, όσον αφορά τις νηπιακές τάξεις που υπάγονται
σε παιδικούς σταθµούς φορέων αποδόθηκαν υψηλότερες βαθµολογίας σε θέµατα που
αφορούν άµεσα τα παιδιά, και πιο συγκεκριµένα την αλληλεπίδραση παιδιών
παιδαγωγών. Από την άλλη µεριά χαµηλότερες βαθµολογίες αποδόθηκαν σε θέµατα
που αφορούν, κυρίως, τη συνεργασία των γονέων µε τους παιδαγωγούς. Τέλος, ως
µη εφαρµόσιµα βαθµολογήθηκαν, κυρίως, θέµατα που αφορούν την συµµετοχή στο
πρόγραµµα παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Βλέπουµε, εποµένως, ότι στα νηπιακά
τµήµατα του δείγµατος δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση ούτε στο άνοιγµα του
προσχολικού κέντρου στην κοινότητα και τη συνεργασία µε τους γονείς, ούτε και
στην αξιολόγηση.

Όσον αφορά τα βρεφικά τµήµατα του δείγµατος, στα δηµοτικά βρεφικά τµήµατα οι
υψηλότεροι µέσοι όροι βαθµολογίας αποδόθηκαν στις υποκατηγορίες «πρόσβαση και
ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες» (3.82), «περιβάλλον και φυσικός χώρος» (3.53) και
«προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά» (3.50). Από την άλλη µεριά, οι
χαµηλότεροι µέσοι όροι βαθµολογίας αποδόθηκαν στις υποκατηγορίες «συνεργασία
µε διάφορους ειδικούς» (1.00), «ευκαιρίες για συµµετοχή των οικογενειών και της
κοινότητας» (1.31), «κατάρτιση και πόροι» (1.33) και «αναγνώριση / σεβασµός της
διαφορετικότητας» (1.37). Όσον αφορά τα ιδιωτικά βρεφικά τµήµατα, η περιγραφική
στατιστική έδειξε ότι οι υψηλότεροι µέσοι όροι βαθµολογίας αποδόθηκαν στις
υποκατηγορίες «συνεργασία µε διάφορους ειδικούς» (3.66) και «µετάβαση των
παιδιών από το σπίτι στο πρόγραµµα» (3.55), ενώ οι χαµηλότεροι µέσοι όροι
αποδόθηκαν στις υποκατηγορίες «αξιολόγηση των προγραµµάτων» (1.00) και
«αναγνώριση – σεβασµός της διαφορετικότητας» (1.50). Τέλος, η περιγραφική
στατιστική έδειξε ότι στα βρεφικά τµήµατα φορέων οι υψηλότεροι µέσοι όροι
βαθµολογίας αποδόθηκαν στις υποκατηγορίες «πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για
υπηρεσίες» (4.08), «περιβάλλον και φυσικός χώρος» (3.76) και «προσωπικά και
επαγγελµατικά χαρακτηριστικά» (3.60). Αντίθετα, οι χαµηλότεροι µέσοι όροι
αποδόθηκαν στις υποκατηγορίες «συνεργασία µε διάφορους ειδικούς» (1.83),
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«αναγνώριση – σεβασµός της διαφορετικότητας» (2.00) και «αξιολόγηση της
προόδου των παιδιών» (2.00). Τα παραπάνω, καταδεικνύουν ότι στα βρεφικά
τµήµατα του δείγµατος δεν δίνεται έµφαση και προσοχή στην προώθηση του
σεβασµού της διαφορετικότητας, στην αξιολόγηση τόσο των προγραµµάτων όσο και
των παιδιών, καθώς και στη συνεργασία µε διάφορους ειδικούς.
Βλέπουµε, εποµένως, ότι όσον αφορά το φορέα ελέγχου, επιβεβαιώνοντας
προηγούµενες έρευνες (Τσιαντής και συν., 1988� 1997� Dragonas et al., 1995�
Λαµπίδη και Πολέµη – Τοδούλου, 1992� Phillipsen et al., 1997� Gol – Guven, 2009),
βρέθηκε ότι οι τάξεις που ανήκουν σε παιδικούς σταθµούς φορέων και σε ιδιωτικούς
παιδικούς σταθµούς, παρέχουν σε κάποιο βαθµό, υψηλότερου επιπέδου ποιότητας
υπηρεσίες συγκρινόµενες µε τις δηµοτικές βρεφικές και νηπιακές τάξεις.
Ελέγχοντας τις διαφορές µεταξύ βρεφικών και νηπιακών τµηµάτων, τα αποτελέσµατα
της έρευνάς µας δείχνουν ότι τα νηπιακά τµήµατα φαίνεται να έχουν υψηλότερου
επιπέδου ποιότητα σε σχέση µε τα βρεφικά τµήµατα. Αυτό το αποδίδουµε στο
γεγονός ότι η κλίµακα ACEI GGA προορίζεται τόσο για βρεφικά όσο και νηπιακά
τµήµατα και δίνει έµφαση σε παιδαγωγικές διαστάσεις που, σε ορισµένες περιπτώσεις
δεν έχουν εφαρµογή σε βρεφικά τµήµατα. Αυτό γίνεται εµφανές και από το ότι κατά
τη διάρκεια

της

συνέντευξης

µε

τους

βρεφονηπιοκόµους, προκειµένου να

αξιολογήσουµε θέµατα που δεν µπορούσαµε να παρατηρήσουµε, µας απαντούσαν ότι
η ηλικία των παιδιών δεν διευκολύνει την εφαρµογή κάποιων θεµάτων, όπως είναι για
παράδειγµα τη συµµετοχή των παιδιών στην αυτοαξιολόγησή τους, τη συµµετοχή
τους στη διαµόρφωση και την οργάνωση του περιβάλλοντος ή τη συµµετοχή τους
στην οργάνωση δραστηριοτήτων. Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η κλίµακα ACEI
GGA ίσως είναι καλύτερα να χρησιµοποιείται σε νηπιακά τµήµατα (Rentzou, 2010).
Όσον αφορά τον συσχετισµό των δοµικών χαρακτηριστικών µε τη σφαιρική ποιότητα
των προσχολικών προγραµµάτων προηγούµενα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν
ότι υπάρχει ασυνέπεια των ερευνών αναφορικά µε το αν οι αναλογίες και το µέγεθος
της οµάδας επιδρούν στο επίπεδο της ποιότητας (LoCasale – Crouch et al., 2007).
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Ghazvin & Mullis (2002), τους Howes et al.
(1992), τον Petrogianni (2002), τους Petrogianni & Melhuish (1996), NICHD Early
Child Care Research Network (1996), το µέγεθος της οµάδας και οι αναλογίες παιδιών
παιδαγωγών συσχετίζονται µε τη βαθµολογία που αποδόθηκε σε διάφορες κλίµακες
αξιολόγησης και κατ’ επέκταση µε το επίπεδο της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής
και φροντίδας.
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Αντίθετα, οι Leach et al. (2008), de Schipper et al. (2007), Cryer et al. (1999),
Phillips et al. (2000), Phillipsen et al. (1997), Van Ijzendoorn et al. (1998) δεν
βρήκαν συσχετισµούς µεταξύ των δοµικών χαρακτηριστικών και του επιπέδου
ποιότητας, βρήκαν αρνητικούς συσχετισµούς µεταξύ τους ή οι συσχετισµοί δεν
παρουσιάζουν συνέπεια.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, επιβεβαιώνοντας προηγούµενα ερευνητικά
δεδοµένα καταδεικνύουν ότι οι αναλογίες παιδιών παιδαγωγών και το µέγεθος της
οµάδας, ασκούν επιδράσεις στο επίπεδο της ποιότητας της παρεχόµενης αγωγής και
φροντίδας.

Αναλυτικότερα,

οι

αναλογίες

παιδιών

παιδαγωγών

βρέθηκαν

να

επηρεάζουν τη βαθµολογία που αποδόθηκε σε διάφορα θέµατα της κλίµακας ACEI
GGA, κυρίως στις υποκατηγορίες «περιβάλλον και φυσικός χώρος», «αναπτυξιακά
παρακινητικό

περιβάλλον»,

«παιδαγωγικές

µέθοδοι»,

«γνώση

και

επίδοση»,

«προσωπικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά», «πολιτικές του προγράµµατος»,
«ηθικές – δεοντολογικές ευθύνες και συµπεριφορές», «µετάβαση των παιδιών από το
σπίτι στο πρόγραµµα» και «πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για υπηρεσίες». Η ανάλυση
CrossTab που πραγµατοποιήθηκε έδειξε ότι στα τµήµατα που καταγράφηκαν
καλύτερες αναλογίες παιδιών – παιδαγωγών αποδόθηκαν υψηλότερες βαθµολογίες σε
όλα τα προαναφερόµενα θέµατα και υποκλίµακες. Γενικά, οι αναλογίες παιδιών –
παιδαγωγών βρέθηκαν να συσχετίζονται µε µια σειρά θεµάτων που αφορούν το είδος
της αλληλεπίδρασης των βρεφονηπιοκόµων µε τα παιδιά. Συνάµα, οι αναλογίες
βρέθηκαν να επηρεάζουν και θέµατα τα οποία αφορούν το άνοιγµα του παιδικού
σταθµού στην κοινότητα και τις οικογένειες.
Από την άλλη µεριά, το µέγεθος της οµάδας βρέθηκε και αυτό να συσχετίζεται µε τα
ίδια περίπου θέµατα που συσχετίζονται και οι αναλογίες. �στόσο, κατά την ανάλυση
βρέθηκαν συσχετισµοί που δεν αναµέναµε. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε πως σε
αρκετά θέµατα αποδόθηκαν υψηλότερες βαθµολογίες σε τµήµατα µε µεγαλύτερο
µέγεθος οµάδας. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα τµήµατα φορέων και
τα ιδιωτικά τµήµατα, τα οποία είχαν, σε πολλές περιπτώσεις, µεγαλύτερο µέγεθος
οµάδας από τα δηµοτικά τµήµατα, αξιολογήθηκαν µε υψηλότερου επιπέδου
ποιότητα. Τέλος, όπως οι αναλογίες έτσι και το µέγεθος της οµάδας βρέθηκε να
συσχετίζεται, κυρίως, µε θέµατα που αφορούν το είδος της αλληλεπίδρασης παιδιών
– παιδαγωγών.
Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε τους de Schipper et al.
(2007), ενδεχοµένως, το µέγεθος της οµάδας και οι αναλογίες να ασκούν επιδράσεις
στις εκπαιδευτικές διαστάσεις ενός προσχολικού προγράµµατος και όχι στη φροντίδα.
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Κατά συνέπεια, η χαµηλή βαθµολογία όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
– αναλυτικό πρόγραµµα, ειδικά στα βρεφικά τµήµατα, να δικαιολογεί το γεγονός ότι
τα δύο αυτά δοµικά χαρακτηριστικά βρέθηκαν να επηρεάζουν το επίπεδο ποιότητας
κυρίως στα νηπιακά τµήµατα.
Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα τόσο στα βρεφικά όσο και στα νηπιακά τµήµατα
φαίνεται πως δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη φροντίδα και στην αλληλεπίδραση των
παιδαγωγών µε τα παιδιά και όχι στην αγωγή τους. Θα λέγαµε, εποµένως, ότι οι
παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί φαίνεται να διατηρούν τον προνοιακό τους
χαρακτήρα και να υιοθετούν ένα µοντέλο φροντίδας, ενώ αντίθετα ο παιδαγωγικός
τους χαρακτήρας µπορεί να αµφισβητηθεί, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια προς
αυτή την κατεύθυνση είναι ανεπαρκής και ανεπίσηµη.
Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι παιδικοί σταθµοί
φαίνεται να παραµένουν στο πλαίσιο της αρχικής δοµής, λειτουργίας και σκοπού
τους, που αποσκοπούσε σχεδόν αποκλειστικά στην παροχή φροντίδας. Παρά το
γεγονός ότι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η οργάνωση
δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, η µη
ύπαρξη ενός αναλυτικού προγράµµατος, καθιστά τον παιδαγωγικό ρόλο των παιδικών
σταθµών υποτυπώδη. Χωρίς να αµφισβητούνται οι προθέσεις και το έργο των
βρεφονηπιοκόµων είναι λογικό ο παιδαγωγικός ρόλος των παιδικών σταθµών να είναι
υποβαθµισµένος, καθώς αυτό είναι το µοντέλο που φαίνεται πως προωθείται από το
ίδιο το κράτος και την κείµενη νοµοθεσία. Η προσέγγιση αυτή έχει επικρατήσει στους
παιδικούς σταθµούς από την αρχή της ίδρυσής τους και έχει διαµορφώσει τη
σηµερινή πολιτική όσον αφορά το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας τους. Θα
µπορούσαµε, επίσης, να ισχυριστούµε ότι αυτή η προσέγγιση έχει διαµορφώσει και
τον τρόπο θεώρησης του θεσµού των παιδικών σταθµών από τους γονείς και την
κοινωνία εν γένει, καθώς έχει επικρατήσει στην κοινή αντίληψη ότι ο παιδικός
σταθµός είναι ένας θεσµός φύλαξης και φροντίδας των παιδιών για τις ώρες που η
µητέρα εργάζεται.
Τα ευρήµατα της έρευνάς µας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη διχοτοµίας µεταξύ
φροντίδας και εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί µια σχεδόν παγκόσµια τάση και από την
άλλη µεριά φαίνεται πως προωθείται από την ίδια πολιτεία, αναλογιζόµενος κανείς τις
δράσεις που λαµβάνονται για το θεσµό των παιδικών σταθµών και για το θεσµό των
νηπιαγωγείων.
�στόσο, όπως έχουµε ήδη τονίσει ο διαχωρισµός αυτός είναι µηχανιστικός, καθώς οι
δραστηριότητες της εκπαίδευσης και της φροντίδας είναι ουσιαστικά συνυφασµένες.
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Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια διατυπώνεται διαρκώς πιο έντονα η ανάγκη για την
εφαρµογή προγραµµάτων που προσφέρουν ταυτόχρονα αγωγή και φροντίδα
(educare). Η κεντρική έννοια του «educare» είναι ότι η φροντίδα και η εκπαίδευση
δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες όταν µιλάµε για βρέφη
και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή της Προσχολικής
Παιδαγωγικής (Committee of Early Childhood Pedagogy) «η επαρκής φροντίδα
εµπεριέχει γνωστική και αντιληπτική παρακίνηση και ανάπτυξη, έτσι όπως η επαρκής
εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να λάβει χώρα σε ένα ασφαλές και πλούσιο
συναισθηµατικά περιβάλλον […] Ούτε το να αγαπάµε τα παιδιά ούτε να τα
διδάσκουµε είναι από µόνα τους αρκετά για τη καλύτερη δυνατή ανάπτυξή τους. Η
σκέψη και το συναίσθηµα λειτουργούν συνεργατικά» (Powell και Bingham, 2002, σ.
230). Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Moss (2006) «για τον παιδαγωγό η µάθηση, η
φροντίδα και η ανατροφή (ένας τυπικά παιδαγωγικός όρος) δεν είναι αδιαίρετες
δραστηριότητες� δεν πρόκειται για ξεχωριστά πεδία τα οποία θα πρέπει µε κάποιον
τρόπο να συνενωθούν, αλλά αλληλένδετες όψεις της ζωής οι οποίες δεν µπορούν να
ειδωθούν χωριστά» (σ. 32).

Η όλη οργάνωση και λειτουργία των παιδικών σταθµών αντανακλά την ιδεοπολιτική
πρακτική που επικρατεί στην Ελλάδα, σε σχέση µε την φύση του παιδιού αλλά και µε
την ηµερήσια αγωγή και φροντίδα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να
αναθεωρήσουµε το είδος της κοινωνίας που θέλουµε να δηµιουργήσουµε και να
ακολουθήσουµε

τις

επιταγές

της

σύγχρονης

παιδαγωγικής

και

ψυχολογίας,

αναπροσαρµόζοντας τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των προγραµµάτων
παροχής ηµερήσιας φροντίδας και αγωγής.
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