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Αυτό το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής εργασίας που διεξήχθη στο πλαίσιο του 

έργου F.R.I.E.N.D.E.S.K. Το αποτέλεσμα συντονίστηκε από το Università degli Studi di Firenze 

(Ιταλία), με την υποστήριξη της FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione 

Toscana (Ιταλία) Συντονιστής του έργου, KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou και 

την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

(Ελλάδα), WUSMED - World University Services of the Mediterranean και Blue Room 

Innova}on SL (Ισπανία), Asocia}a Europanet (Ρουμανία), Know and Can Associa}on 

(Βουλγαρία) ως εταίροι. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έκθεση αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 

F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster RecepQon for Inclusive EducaQonal Needs: Development of 

EducaQonal Support for Kids. 

Το F.R.I.E.N.D.E.S.K. είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη μείωση του κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών ηλικίας 0-6 ετών που προέρχονται από περιθωριοποιημένα 

περιβάλλοντα μέσω της εφαρμογής ενός καινοτόμου μοντέλου Προσχολικής 

Εκπαίδευσης και Φροντίδας (ECEC – Early Childhood Educa}on and Care). 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία και δοκιμή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος όπου δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα 

της υγείας και εθελοντές θα μπορούσαν να εργαστούν από κοινού για να παράσχουν 

στα παιδιά μια ολοκληρωμένη υπηρεσία. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι: 

● Να παρέμβει στην πολιτιστική και κοινωνική στέρηση των παιδιών και των 

οικογενειών που ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του χαμηλού 

εισοδήματος, της πρόσφατης μετανάστευσης, της απώλειας εργασίας, του 

αναλφαβητισμού, της ψυχικής ευθραυστότητας και της γεωγραφικής 

περιθωριοποίησης. Τα παιδιά και οι οικογένειές τους είναι οι βασικοί 

δικαιούχοι αυτού του προγράμματος. 

● Να αυξηθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτικών, των εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού των σχολείων, 

μέσω μεθοδολογιών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων χωρίς αποκλεισμούς· 

● Να δημιουργήσει μια «εκπαιδευτική κοινότητα» που θα αποτελείται από 

νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

νοσοκομεία, ενώσεις και όλους τους άλλους φορείς που ασχολούνται με τα 

δικαιώματα των παιδιών, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. 

Το έργο συγκεντρώνει 8 συνεργαζόμενους οργανισμούς με μακρόχρονη εμπειρία στον 

τομέα της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης των παιδιών, με στόχο τη 

δημιουργία και τη δοκιμή ενός ολοκληρωμένου συστήματος, στο οποίο οι 
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εκπαιδευτικοί και οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στα συστήματα ECEC θα 

μπορούν να συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά-νοικοκυριά με μια 

ολοκληρωμένη υπηρεσία. 
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ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ 

Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC) τα τελευταία χρόνια αποκτά 

σημαντικό ρόλο στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές. 

Ολα τα ευρωπαϊκά έγγραφα υπογραμμίζουν τη σημασία να θεωρηθεί η ECEC ως 

«βάση για τη διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, σ. 

9). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπενθυμίζει ότι «Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής 

αρχής για κάθε παιδί αντιπροσωπεύει μία από τις πιο διορατικές και αποτελεσματικές 

πολιτικές που μπορεί να υιοθετήσει μια κυβέρνηση ή τοπική διοίκηση. Οι επενδύσεις 

στην υγεία και στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη στα πρώτα 

κιόλας χρόνια της ζωής είναι εκείνες που εγγυώνται την υψηλότερη οικονομική 

απόδοση για τα άτομα και την κοινωνία» (EuCom, 2011). Επίσης, ο ευρωπαϊκός 

πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων το 2017 δηλώνει ότι «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 

σε προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα καλής ποιότητας» και το Συμβούλιο, 

προκειμένου να δώσει ένα κοινό πλαίσιο σχετικά με το θέμα της ECEC για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες, εξέδωσε σύσταση σχετικά με τα υψηλής ποιότητας συστήματα 

προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας τον Μάιο του 2019. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων της 

ECEC στις ευρωπαϊκές χώρες εταίρους (Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα) 

και στόχος του είναι να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση της ECEC στις 

προαναφερθείσες . Ισπανοί και Ελληνες εταίροι, δύο για κάθε χώρα, συνεργάστηκαν 

για να εκπονήσουν μια ενιαία εθνική έκθεση. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία χάρη στην 

έκθεση για τη χώρα, την οποία συνέταξε κάθε εταίρος προκειμένου να παρουσιάσει 

το σύστημα ECEC σε εθνικό επίπεδο. 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει πέντε υποκεφάλαια, κάθε υποκεφάλαιο σχετίζεται με 

μία από τις πέντε ποιοτικές διαστάσεις που τονίζονται στη σύσταση για το Σύστημα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας Υψηλής Ποιότητας (2019) και στην έκθεση 

Eurydice “Key data in Early Childhood Educa}on and Care in Europe” («Βασικά 

δεδομένα για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στην Ευρώπη») (2019). 
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Οι πέντε ποιοτικές διαστάσεις είναι: διακυβέρνηση, πρόσβαση, προσωπικό, 

εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές και αξιολόγηση και παρακολούθηση. 
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Επισκόπηση της ανάλυσης της έκθεσης ανά χώρα 
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1.1 Διακυβέρνηση  
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Η διάσταση της διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο για την κατανόηση της 

σημασίας της ΕΚΑΧ σε εθνικό επίπεδο και του βαθμού ενσωμάτωσης της ΕΚΑΧ στις 

πολιτικές και τους κανονισμούς. 

Διαστάσεις της ενσωμάτωσης της πολιτικής ECEC 

Οσον αφορά τη διάσταση της ενσωμάτωσης της πολιτικής της ECEC, οι διαφορές 

καταγράφονται μόνο στην πρόβλεψη για παιδιά κάτω των 3 ετών, όπως απεικονίζεται 

στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

Διάσταση της ενσωμάτωσης της πολιτικής της ΕΚ στην παροχή υπηρεσιών για παιδιά κάτω των 3 ετών 

Ενώ στην παροχή για παιδιά άνω των 3 ετών, όλες οι χώρες έχουν ένα ισότιμο 

επίπεδο ολοκλήρωσης, το οποίο αντιλαμβάνεται το ECEC ως «υπηρεσίες με σκόπιμη 

εκπαιδευτική συνιστώσα για την υποστήριξη της ανάπτυξης του παιδιού και την 

προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, σ. 12)». 

Οργάνωση της παροχής σε κεντρικό επίπεδο 

Το σχήμα δείχνει τα τρέχοντα μοντέλα ECEC που βασίζονται στο κέντρο. Σε όλες τις 

χώρες εταίρους, η ECEC που βασίζεται στο κέντρο παρέχεται σε δύο ξεχωριστούς 

τύπους ρυθμίσεων που εξαρτώνται από την ηλικία. Στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την 

Ισπανία συνυπάρχουν ξεχωριστό και ενιαίο πλαίσιο για όλο το ηλικιακό εύρος.  
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Οργάνωση της παροχής σε κεντρικό επίπεδο 

Στα συστήματα ECEC με ξεχωριστό υπόβαθρο, η μετάβαση μεταξύ των δύο 

διαφορετικών τύπων ρυθμίσεων γίνεται στην ηλικία των 3 ετών. Μόνο στην Ελλάδα η 

μετάβαση πραγματοποιείται αργότερα, σε ηλικία 4 ετών. 

Μοντέλο αρχής 

Στο σχήμα απεικονίζεται το μοντέλο των αρχών που είναι υπεύθυνες για την παροχή 

ECEC σε κεντρικό επίπεδο. Σε χώρες όπου υπάρχουν δύο αρχές (διπλό μοντέλο), οι 

τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για την παροχή ECEC για παιδιά κάτω των 3 ετών και το 

Υπουργείο Παιδείας είναι για την παροχή ECEC για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Ενώ 

σε χώρες όπου το μοντέλο είναι ενιαίο, το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για 

όλες τις διατάξεις ECEC που βασίζονται στο κέντρο των (0-3 και 3-6).  

 

Μοντέλο αρχής που είναι υπεύθυνη για την παροχή ECEC 
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1.2 Πρόσβαση 
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Η διάσταση της πρόσβασης είναι πολύ σημαντική όταν αναφερθήκαμε στην ECEC και 

αποτελεί θεμελιώδη δείκτη για την κατανόηση του επιπέδου ποιότητας των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών. 

Σύμφωνα με το EU Quality Framework for Early Childhood Educa}on and Care 

(Ποιοτικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Εκπαίδευση και τη Φροντίδα των Προσχολικής 

Ηλικίας, η διασφάλιση «της πρόσβασης στο ECEC αποτελεί παράγοντα προστασίας για 

τα παιδιά και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξή τους και στην εκπαιδευτική 

επιτυχία» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, σ. 43). 

Δομή 

Το διάγραμμα απεικονίζει την οργάνωση και τη δομή της κεντρικής παροχής ECEC. 

 

Δομή ΕΟΚ της παροχής σε κεντρικό επίπεδο 

Η παροχή κατ’ οίκων και οι φροντιστές παιδιών υποστηρίζουν την προσφορά παροχής 

ECEC σε κέντρα για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών, ιδίως σε χώρες όπου δεν υπάρχουν 

εγγυημένες θέσεις και όπου η φοίτηση στο ECEC δεν είναι υποχρεωτική. 
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Συμμετοχή 

 

Ηλικία από την οποία είναι εγγυημένη μια θέση στο ECEC 

Για να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στην ECEC, η Βουλγαρία και η Ελλάδα 

καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή, ενώ η Ισπανία παρέχει το νομικό δικαίωμα. 

Πρόσβαση σε μη προνομιούχα παιδιά και οικογένειες 

Ολες οι χώρες προβλέπουν στοχοθετημένα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

των οικογενειών και των παιδιών σε μη προνομιούχες καταστάσεις, είτε πρόκειται για 

καταστάσεις που σχετίζονται με αναπηρία, είτε για καταστάσεις που παρουσιάζουν 

οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες. 

Τα βασικά μέτρα που είναι κοινά για όλες τις χώρες και αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

της ένταξης των παιδιών σε μειονεκτούσες καταστάσεις στο πλαίσιο του συστήματος 

ECEC είναι τα εξής: 

● Μειώσεις διδάκτρων, 

● Εισαγωγή με προτεραιότητα, 

● Εθνικό πρόγραμμα για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την ενθάρρυνση της ένταξης στο σύστημα ECEC. 

● Εθνικό σχέδιο για την ένταξη των μειονοτικών και προσφυγικών πληθυσμών 

στην προσχολική εκπαίδευση. 
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1.3 Προσωπικό 
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Η σύσταση Council Recommenda}on on High-Quality ECEC Systems (Συμβούλιο του 

2019 για τα Συστήματα ECEC Υψηλής Ποιότητας) αναφέρει ότι «για να εκπληρώσουν 

τον επαγγελματικό τους ρόλο στην υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, 

το προσωπικό προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας απαιτεί σύνθετες δεξιότητες 

και ικανότητες, βαθιά γνώση και κατανόηση της ανάπτυξης των παιδιών και 

ευαισθητοποίηση της παιδαγωγικής της προσχολικής ηλικίας» (σ. 3). Σύμφωνα με 

αυτό, είναι σαφές ότι οι δεξιότητες του προσωπικού είναι απαραίτητες για μια 

ποιοτική υπηρεσία ECEC. 

Απαιτούμενα Προσόντα 

Τα ακόλουθα στοιχεία τονίζουν τα ελάχιστα επίπεδα προσόντων που απαιτούνται 

στην ECEC (ή στην εκπαίδευση) για να γίνει κάποιος ένας βασικός επαγγελματίας στην 

ECEC εντός των ρυθμίσεων για παιδιά κάτω των 3 ετών και των ρυθμίσεων για παιδιά 

άνω των 3 ετών. 

  Για παιδιά κάτω των 3 ετών 

             Για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω 
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Αναλογία παιδιού/προσωπικού 

 

Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός παιδιών ανά ομάδα και σε παροχή ECEC στο κέντρο για παιδιά κάτω 
των 3 ετών 

 

Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός παιδιών ανά ομάδα και σε παροχή ECEC στο κέντρο για παιδιά άνω των 
3 ετών 

26

20

18 23 22 25     

10

Ιταλ Ρουμανί Βουλγα Ελλάδ Ισπαν
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1.4 Εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
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Παιδαγωγικό σχέδιο 

Τομείς της μάθησης και της ανάπτυξης στις ρυθμίσεις του ECEC (με βάση τα στοιχεία (EuCom/EACEA/
Eurydice, 2019, σ. 157) 

Περιοχές μάθησης και 
ανάπτυξης της ECEC

Ιταλία
Ρουμανί

α
Βουλγαρία Ελλάδα Ισπανία

Εκμάθηση ξένης γλώσσας σε 
μικρή ηλικία

Χ Χ Χ

Ψηφιακή ευαισθητοποίηση Χ Χ Χ Χ

Παιδεία ανάγνωσης Χ Χ Χ Χ

Συλλογισμός αριθμητικής Χ Χ Χ Χ Χ

Πολιτικές και δημοκρατικές 
αρμοδιότητες

Χ Χ Χ Χ

Εκμάθηση στο να μαθαίνουν Χ Χ Χ Χ

Εκπαίδευση στον τομέα της 
υγείας

Χ Χ Χ Χ Χ

Δεξιότητες συνεργασίας Χ Χ Χ Χ

Κατανόηση του κόσμου Χ Χ Χ Χ Χ

Γλώσσα και δεξιότητες 
επικοινωνίας

Χ Χ Χ Χ Χ

Εκφραστικές τέχνες και 
ανάπτυξη δημιουργικότητας

Χ Χ Χ Χ Χ

Φυσική ανάπτυξη και 
μετακίνηση

Χ Χ Χ Χ Χ

Συναισθηματική, προσωπική 
και κοινωνική ανάπτυξη

Χ Χ Χ Χ Χ
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1.5 Αξιολόγηση και παρακολούθηση 
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Για την καλύτερη κατανόηση της δυσδιάστατης ποιότητας, της δομής και της 

διαδικασίας, το report αναφέρεται στους ορισμούς του Eurydice (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, σ. 121): «Η δομική ποιότητα, η οποία αναφέρεται στο πλαίσιο που 

υποστηρίζει την καθημερινή πρακτική εντός των ρυθμίσεων, αξιολογείται μέσω του 

ελέγχου της συμμόρφωσης σε επίπεδο ρύθμισης με τους κανονισμούς ή τις 

κατευθυντήριες γραμμές του συστήματος ECEC σχετικά με: 

● Την υγεία και την ασφάλεια 

● Τα προσόντα του προσωπικού 

● Τα μεγέθη ομάδων ή τις αναλογίες παιδιών/προσωπικού. 

Η ποιότητα της διαδικασίας αναφέρεται στο πόσο καλά η ρύθμιση υποστηρίζει τη 

διαδικασία εκμάθησης. Οι βασικοί τομείς που αξιολογήθηκαν αφορούν: 

● τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος σπουδών (ποιότητα και ποικιλία 

δραστηριοτήτων) 

● την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού 

και των παιδιών (πώς οι επαγγελματίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των 

παιδιών) 

● πόσο καλά τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους». 
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ΜΕΡΟΣ II - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ F.R.I.E.N.D.E.S.K. SURVEY ΚΑΙ 
HUB&SPOKE 

1. Μια προσέγγιση μικτών μεθόδων: η ποιοτική φάση 

Το Intellectual Output 1 έχει ως στόχο να αναλύσει την κατάσταση του αποκλεισμού 

και της ποιότητας των συστημάτων ECEC σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Μετά από μια συγκριτική ανάλυση που εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων 

ECEC στις χώρες εταίρους, το Intellectual Output 1 συνέχισε με μια ποιοτική έρευνα 

επικεντρωμένη στη συλλογή εθνικών και τοπικών καλών πρακτικών. 

Οπως υπογραμμίζεται στην έκθεση Eurydice (2019) σχετικά με τα συστήματα 

προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας στην Ευρώπη, η ανάλυση των βασικών 

διαστάσεων των συστημάτων ECEC εξετάστηκε σε 38 ευρωπαϊκές χώρες - 

διακυβέρνηση, πρόσβαση, προσωπικό, εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές, 

αξιολόγηση και παρακολούθηση - δείχνει ότι τα είδη των υπηρεσιών ECEC και η 

ποιότητά τους διαφέρουν στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης (Eurydice, 2019). 

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ευρέως ότι το προσωπικό της ECEC 

απαιτεί σύνθετες δεξιότητες και ικανότητες, σε πολλές χώρες το επάγγελμα 

εξακολουθεί να έχει χαμηλό προφίλ και καθεστώς (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, 2019). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, μια προσέγγιση μικτής 

μεθόδου (Creswell, 2008; Ellinger, Watkins, Marill, 2009; Teddlie & Tashakkori, 2009) 

ακολουθήθηκε, συμπεριλαμβανομένης μιας εξερευνητικής στρατηγικής(QUAL-quant). 

Για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων επιτεύχθηκε ένα δείγμα διευκόλυνσης από 

εκπαιδευτικούς ώστε να εμβαθύνουν στις συνήθεις υποθέσεις και στα κρίσιμα 

περιστατικά που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του ECEC. Ομάδες επικέντρωσης και 

ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε προνομιούχους μάρτυρες που σχετίζονται με εθνικές 

και περιφερειακές ορθές πρακτικές επέτρεψαν τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων 

σχετικά με τους τομείς των καθημερινών του προσωπικού της ECEC.  

1.1. Αναγνώριση των αναγκών μέσω διακρατικού δείγματος 

Για να δοκιμαστεί το πρωτόκολλο της συνέντευξης, προσδιορίστηκε ένα δείγμα από 

εκπαιδευτικούς και συντονιστές που ανήκουν στο ιταλικό σύστημα της ECEC. Η τελική 

του έκδοση (βλέπε παράρτημα 4) προτάθηκε σε εκπαιδευτικούς και/ή συντονιστές 
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που ανήκουν σε 4 εκπαιδευτικές υπηρεσίες ανά χώρα, σύμφωνα με την πρόταση του 

σχεδίου (σχήμα 1). Το πρωτόκολλο συνέντευξης αναμενόταν να συλλέξει πρωτογενή 

δεδομένα σχετικά με την έκθεση Eurydice (Σχήμα 2) καθώς και να συγκεντρώσει μια 

πρώτη βάση δεδομένων προκειμένου να καθοδηγήσει τον καθορισμό της περαιτέρω 

ποσοτικής φάσης. Ενα δείγμα διευκόλυνσης 35 εκπαιδευτών/συντονιστών - ένα 

δείγμα από εκπαιδευτικούς/συντονιστές που είναι αρμόδιοι για τα κριτήρια του 

έργου, πρόθυμοι να λάβουν μέρος στη μελέτη (Stake, 1995, Yin, 2009), όπως και 

περιπτώσεις που επιλέχθηκαν για να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα - ενεπλάκησαν 

στη διαχείριση ομάδων εστίασης/συνεντεύξεων (Σχήμα 3). 

Σχήμα 1 - Κριτήρια προσδιορισμού καλών πρακτικών 

Σχήμα 2 - Τομείς εστίασης έρευνας/συνεντέυξεων 

Ο πίνακας παρουσιάζει τη σύνθεση του διακρατικού δείγματος που συμμετείχε στις 

ομάδες έρευνας (που διεξήχθησαν αποκλειστικά στην Ιταλία) και στις συνεντεύξεις 

(που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες). Συνολικά 24 εκπαιδευτικοί και 10 

συντονιστές, που εργάζονται σε 0-6 κέντρα, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, 

συμμετείχαν στις ομάδες έρευνας και στις συνεντεύξεις. Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η 

Κριτήρια προσδιορισμού καλών πρακτικών

4 εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα παιδιά 0-6, 
αν υπάρχουν, διαφορετικά που απευθύνονται στα παιδιά 0-3 ή/
και 3-6

2 στην ίδια περιοχή του εταίρου 
2 σε διαφορετική περιοχή

Δημόσιο ή/και ιδιωτικό

Τομείς των ομάδων έρευνας/συνεντεύξεων

Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός (θεωρίες και μοντέλα, 
μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα)

Κριτήρια πρόσβασης

Μέθοδοι και μέσα παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ανάπτυξη του προσωπικού

Εστίαση στην κοινωνική ένταξη
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Ισπανία και η Ρουμανία συνέλεξαν στοιχεία από 4 συνεντεύξεις. Στην Ιταλία, ωστόσο, 

πραγματοποιήθηκαν 3 ομάδες έρευνας με 17 συμμετέχοντες και 2 συνεντέυξεις. Για 

κάθε χώρα, ο πίνακας δείχνει: τις Μεθόδους (Ομάδα Ερευνας/Συνέντευξη), το Φύλο 

(Θηλυκό/Αρσενικό), το Ρόλο των συμμετεχόντων (Εκπαιδευτικός/Συντονιστής), το 

Είδος της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Νηπιαγωγείο/Παιδικός Σταθμός/0-6), το Στόχο 

της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0-3/3-6/0-6). 

 

Σχήμα 3 - Δείγμα από τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις 

1.2. Η διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης 

Τα κείμενα που συλλέχθηκαν μέσω ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων αναλύθηκαν 

με χρήση ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων και το ερευνητικό λογισμικό Atlas.} 8.0. Τα 

κείμενα ανέβηκαν στο λογισμικό ως πρωτεύοντα έγγραφα (PDocs) αποτελούμενα από 

μια ένα Hermeneu}c Unit, PDocs, και κώδικες. Η διαδικασία κωδικοποίησης 

πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάθεσης κωδικών στα κείμενα και, περαιτέρω, μέσω 

της συνένωσης σε ομάδες κωδικών με τους αθροιστικούς κωδικούς που θα εξηγούσαν 

καλύτερα και θα αντιπροσώπευαν τις διαστάσεις που ερευνήθηκαν. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, παρήχθησαν 117 κωδικοί, συγκεντρωμένοι σε 11 

ομάδες κωδικών από 611 συνολικές παραθέσεις. 

Η πρώτη φάση της ποιοτικής ανάλυσης χρησίμευσε για να προσδιορίσει τις ομάδες 

των κωδικών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

(ικανότητες, στάση, γνώση, μοντέλα, θεωρίες, συνεχιζόμενη εκπαίδευση) και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν για να προωθήσουν τη σχολική ένταξη των παιδιών 
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(Πρόσβαση, Σχεδιασμός, Συμπεριλαμβανόμενες μέθοδοι διδασκαλίας & μάθησης, 

Στόχοι μάθησης & ανάπτυξης, Στρατηγικές Παρακολούθησης και αξιολόγησης). Στη 

συνέχεια προσδιορίστηκαν ειδικοί κωδικοί για κάθε ομάδα κωδικών. Στην αριστερή 

στήλη του σχήματος 4, αναφέρονται τα περιστατικά. 

Το σχήμα 4 περιέχει τον κατάλογο των ομάδων που προέκυψαν από την ποιοτική 

ανάλυση (στήλη ν.1) και τον αριθμό των κωδικών που προσδιορίζονται για κάθε 

ομάδα (στήλη ν. 2). Ο αριθμός των κωδικών αλλάζει από ομάδα σε ομάδα. Η ομάδα 

με περισσότερους κωδικούς είναι οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης χωρίς 

αποκλεισμούς (24), ακολουθούμενες από την ομάδα σχεδιασμού (199). Οι ομάδες με 

τον μικρότερο αριθμό κωδικών (4) είναι οι εξής: Πρόσβαση, Γνώση, Παρακολούθηση 

και Στρατηγικές Αξιολόγησης. 

Εικόνα 4. Ομάδες κωδικών 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι κωδικοί που συνοψίζονται στις 11 

ομάδες και οι εμφανίσεις ανά κωδικό. 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

Ικανότητες 13

Πρόσβαση 4

Στάση 14

Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 4

Σχεδιασμός 19

Μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς

24

Γνώση 4

Στόχοι μάθησης & ανάπτυξης 11

Μοντέλα 7

Στρατηγικές παρακολούθησης και αξιολόγησης 4

Θεωρίες 13

Σύνολο 117
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Το σχήμα 5 αντιπροσωπεύει την ομάδα των ικανοτήτων με τους σχετικούς κωδικούς. 

Σύμφωνα με τη σύσταση του 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, οι δεξιότητες 

καταδεικνύουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις γνώσεις και να χρησιμοποιούν την 

τεχνογνωσία τους για την ολοκλήρωση των καθηκόντων και την επίλυση 

προβλημάτων. Οι ικανότητες περιγράφονται ως γνωστικές (χρήση λογικής, 

διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (που περιλαμβάνουν 

χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση υλικών και εργαλείων). Η στήλη κωδικών 

απαριθμεί τους κωδικούς που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση, ταξινομημένους 

κατά φθίνουσα  σειρά. 

Οι δεξιότητες που αναφέρθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και 

των ομάδων εστίασης είναι Σχεσιακές Δεξιότητες καθώς και Δεξιότητες Παρατήρησης 

που έχουν αποκτήσει αντίστοιχα 32 και 30 παραθέσεις. Οι πιο σπάνιες ικανότητες 

είναι: Διοικητικές ικανότητες (2), Οργανωτικές ικανότητες (1) και Δυνατότητες 

Επίλυσης Προβλημάτων (1). 

Εικόνα 5. Ομάδα Ικανότητες και σχετικοί κωδικοί 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Σχεσιακές δεξιότητες (32)

Δεξιότητες παρατήρησης (30)

Ικανότητες επικοινωνίας (13)

Ικανότητες ομαδικής εργασίας (13)

Προσέγγιση δικτύωσης (11)

Διαχείριση ομάδας (9)

Ικανότητες  αναστοχασμού(8)

Δημιουργικότητα (5)

Κινητήριες ικανότητες (5)

Ηγετικές ικανότητες (4)

Διοικητικές ικανότητες (2)

Οργανωτικές ικανότητες (1)

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (1)
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Το Σχήμα 6 περιγράφει την ομάδα της Πρόσβασης. Σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας 

της ΕΕ για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, η διασφάλιση «της πρόσβασης 

στην ECEC αποτελεί παράγοντα προστασίας για τα παιδιά και συμβάλλει στην υγιή 

ανάπτυξη και την εκπαιδευτική επιτυχία τους» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, σ. 43). 

Εντός αυτής της ομάδας είχαν προσδιοριστεί μόνο 4 κωδικοί. Ο κωδικός με τον 

υψηλότερο αριθμό προσφορών είναι οι Δράσεις Οικογενειακής Υποστήριξης (12). 

Εικόνα 6. Ομάδα Πρόσβαση και σχετικοί κωδικοί 

Στο σχήμα 7 παρουσιάζεται η ομάδα κωδικών Συμπεριφοράς. Η ικανότητα αυτή είναι 

η προδιάθεση ή η δυνητική ικανότητα εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας 

που πραγματοποιείται μόνο αν διαπιστώσει ότι η εμφάνισή της ευνοεί τις εξωτερικές 

και εσωτερικές συνθήκες. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 14 κωδικούς. Ο κώδικας που 

έχει τα περισσότερα αποσπάσματα είναι η Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική 

ανάπτυξη (19). Εκτός από τον κωδικό της Ενσυναίσθησης (9) και της Ευελιξίας (7 ), οι 

υπόλοιποι κωδικοί έχουν λάβει έναν αριθμό μεταξύ 3 και 1. 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δράσεις οικογενειακής υποστήριξης (12)

Κριτήρια πρόσβασης: δήμος (4)

Κριτήρια πρόσβασης (3)

Κοινωνική ένταξη: ζήτημα των φορέων χάραξης 
πολιτικής (2)
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Εικόνα 7. Ομάδα Συμπεριφορά και σχετικοί κωδικοί 

Στο σχήμα 8 περιγράφεται η ομάδα της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

προέκυψε από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την εστίαση που 

αφιερώνεται στην ανάπτυξη του προσωπικού. Αυτή η ομάδα έχει μόνο 4 κωδικούς. Ο 

κωδικός με τα περισσότερα αποσπάσματα είναι αυτός της Υποχρεωτικής Συνεχούς 

Εκπαίδευσης (16 ), ενώ ο κωδικός με το μικρότερο αριθμό αποσπασμάτων είναι η 

Μάθηση μέσω της εργασιακής εμπειρίας (1). 

Εικόνα 8. Ομάδα Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση και σχετικοί κωδικοί 

Η ομάδα σχεδιασμού, που παρουσιάζεται στο σχήμα 9, είναι μια από τις ομάδες στις 

οποίες οι συμμετέχοντες έχουν κάνει περισσότερες αναφορές με βάση την εργασιακή 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη 
(19)

Ενσυναίσθηση (9)

Ευελιξία (7)

Πάθος (3)

Υπομονή (3)

Πρόληψη (3)

Αισιοδοξία(2)

Συστημική προοπτική (2)

Παράγοντας αλλαγής (1)

Υπευθυνότητα (1)

Διπλωματία (1)

Προσωπική ανάπτυξη (1)

Επαγγελματική δεοντολογία (1)

Ανθεκτικότητα (1)

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση (16)

Αυτό-εκπαίδευση(3)

Εκμάθηση μέσω της εργασιακής εμπειρίας (2)

Εκμάθηση μέσω της εργασιακής εμπειρίας (1)
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τους εμπειρία. Στην ομάδα αυτή ανήκουν 19 κωδικοί. Οι κωδικοί με τις μεγαλύτερες 

τιμές είναι οι εξής: Οικογενειακή συμμετοχή (30), Εργαλεία αξιολόγησης της 

ανάπτυξης των παιδιών (23), Ομαδική ρύθμιση (20). 

Εικόνα 9. Ομάδα Σχεδιασμού και σχετικοί κωδικοί 

Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης και των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν σε πολλά παραδείγματα και καταστάσεις που σχετίζονται με την ομάδα 

κωδικών που ονομάζονται Μέθοδοι Διδασκαλίας & Μάθησης χωρίς Αποκλεισμούς. 

Αυτή η ομάδα συλλέγει τον υψηλότερο αριθμό κωδικών (24), που περιγράφουν 

μεθόδους και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να ενθαρρύνουν 

την ένταξη των παιδιών και των οικογενειών τους στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συμμετοχή της οικογένειας (30)

Συμμετοχή της οικογένειας (23)

Ρύθμιση ομάδας (20)

Σχεδιασμός περιβάλλοντος (13)

Προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί (8)

Συλλογή οικογενειακών αναγκών (8)

Παιδί ως άτομο (7)

Εργαλεία τεκμηρίωσης (6)

Εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές που 
παρέχονται από τον δήμο (6)

Σχεδιασμός και δραστηριότητες (5)

Παιδί ως μέλος της κοινότητας (4)

Σχεδίαση με βάση την εμπειρία (4)

Οικογενειακή ανάγκη συλλογής: απουσία (3)

Μη τυπικές μέθοδοι αξιολόγησης (3)

Παιδιά ως συν-σχεδιαστές της μάθησης που 
βασίζεται στην εμπειρία (2)

Συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία τεκμηρίωσης 
(2)

Εργαλεία σχεδιασμού (2)

Διαχείριση ειδικής εκπαίδευσης (1)

Συναφής διάσταση υπηρεσιών και μεθόδων (1)
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κωδικοί με τα υψηλότερα αποσπάσματα είναι οι εξής: Μάθηση με βάση την εμπειρία 

(11), Καθορισμός και στρατηγικές μετάβασης (9), Μάθηση με βάση το παιχνίδι (8), 

Ελλειψης προσοχής στην κοινωνική ένταξη (7), Δάσκαλος ως υπεύθυνος 

εκμάθησης(7). 

Εικόνα 10. Μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης χωρίς αποκλεισμούς ομάδας και σχετικοί κωδικοί 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
Ε Κ Μ Α Θ Η Σ Η Σ Χ Ω Ρ Ι Σ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Μάθηση που βασίζεται στην εμπειρία (11)

Καθορισμός στρατηγικών εισόδου και μετάβασης (9)

Εκμάθηση με βάση το παιχνίδι(8)

Ελλειψη προσοχής στην κοινωνική ένταξη (7)

Οι εκπαιδευτικοί ως υπεύθυνοι μάθησης(7)

Προσοχή στην κοινωνική ένταξη (6)

Ψυχοκινητικές δραστηριότητες (5)

Διερευνητική προσέγγιση μάθησης (4)

Διαπολιτισμική προσέγγιση (4)

Στρατηγικές θετικής ενίσχυσης (4)

Αισθητική εκπαίδευση (3)

Εξατομικευμένη προσέγγιση (3)

Δάσκαλος ως σχεδιαστής του μαθησιακού 
περιβάλλοντος (3)

Προσαρμοστικές μέθοδοι διδασκαλίας (2)

Ενταξη ως συνήθης προσέγγιση (2)

Διαλογική διδασκαλία και μέθοδοι μάθησης (2)

Μη τυπικές μέθοδοι (2)

Δραστηριότητες υποστήριξης σε μεταβατικό στάδιο 
(2)

3-6 μάθηση μέσω μετάδοσης (1)

Δραματικές δραστηριότητες (1)

Μέθοδοι διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (1)

Φυσική ριροσέγγιση Μέθοδοι διδασκαλία γλωσσών 
(1)

Μάθηση βάσει έργων (1)

Suzuki μέθοδοι εκμάθησης μουσικής (1)
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Η ομάδα κωδικών Γνώσης (σχήμα 11) συλλέγει μόνο 4 κωδικούς, όλοι με τιμές μεταξύ 

2 και 1. Η ομάδα της Γνώσης είναι μια από τις ομάδες στις οποίες οι συμμετέχοντες 

σπάνια αναφέρονται. 

Σχήμα 11. Ομάδα Γνώσης και σχετικοί κωδικοί 

Η ομάδα Στόχοι Μάθησης & Ανάπτυξης συλλέγει τα αποτελέσματα μάθησης και 

ανάπτυξης παιδιών που αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς. Οι στόχοι εκμάθησης 

και ανάπτυξης που τυγχάνουν της μεγαλύτερης προσοχής είναι: Κοινωνική-σχεσιακή 

ανάπτυξη (25), Γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (14) και Αυτονομία και 

βασικές δεξιότητες (12). 

Σχήμα 12. Ομαδική εκμάθηση & στόχοι ανάπτυξης και σχετικοί κωδικοί 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΓΝΩΣΗ

Βασικές γνώσεις στον τομέα της ψυχολογίας (2)

Παιδαγωγική γνώση (2)

Τεχνικές διδασκαλίας & μάθησης (2)

Δυναμική ομάδας (1)

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κοινωνική-σχεσιακή ανάπτυξη (25)

Γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας 
(14)

Αυτονομία και βασικές δεξιότητες (12)

Φυσική ανάπτυξη και μετακίνηση (5)

Γνώση Ανάγνωσης (5)

Αισθητηριακή ανάπτυξη (4)

Δεξιότητες ξένων γλωσσών (3)

Γνωστικοί στόχοι (2)

Επίλυση προβλημάτων: παιδιά (2)

Ασφάλεια (2)

Επιστημονικές δεξιότητες (1)
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Το Σχήμα 13 περιέχει την ομάδα Μοντέλων που οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές 

λένε ότι γνωρίζουν και στην οποία αναφέρονται κατά τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων με τα παιδιά, σε σχέση με τα εκπαιδευτικά μοντέλα και 

προσεγγίσεις. Οι κωδικοί που παίρνουν τα περισσότερα αποσπάσματα είναι: το 

μοντέλο Montessori (15) και η Εξωτερική Εκπαίδευση (7). Αλλα μοντέλα που 

αναφέρονται με χαμηλότερες τιμές είναι: Munari μοντέλο δημιουργικότητας (2), 

μοντέλο ψυχοκινητικότητας (2), μοντέλα δημιουργικότητας (1), μοντέλο Froebel (1) και 

μοντέλο Walford(1). 

Σχήμα 13. Ομάδα Μοντέλα και σχετικοί κωδικοί 

Η ομάδα Στρατηγικών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης είναι μεταξύ των ομάδων 

που οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές αναφέρουν το λιγότερο κατά τη διάρκεια των 

ομάδων έρευνας και των συνεντεύξεων. Προσδιορίστηκαν μόνο 4 κωδικοί με τιμές 

μεταξύ 12 και 1. Ο κώδικας που έχει λάβει τις περισσότερες τιμές είναι Εσωτερική 

παρακολούθηση. Ενας κώδικας αναφέρει ότι οι Στρατηγικές Παρακολούθησης και 

αξιολόγησης είναι ένας κρίσιμος τομέας. 

Σχήμα 14. Ομάδα Στρατηγικές παρακολούθησης και αξιολόγησης και σχετικοί κωδικοί 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Μοντέλο Montessori (15)

Εξωτερική εκπαίδευση (7)

Μοντέλο δημιουργικότητας Munari (2)

Ψυχοκινητικό μοντέλο (2)

Μοντέλα δημιουργικότητας (1)

Μοντέλο Froebel (1)

Μοντέλο Walford (1)

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εσωτερικά εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 
(12)

Εξωτερική παρακολούθηση και αξιολόγηση (5)

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης του προσωπικού (3)

Παρακολούθηση και αξιολόγηση ως κρίσιμος τομέας (1)
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Το διάγραμμα 15 δείχνει την ομάδα των Θεωριών που αναφέρονται από 

εκπαιδευτικούς και συντονιστές ως πυλώνες του έργου τους και χρησιμοποιούνται για 

την καθοδήγηση και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με παιδιά. Ο κώδικας με τον 

μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγικών είναι η θεωρία ανάπτυξης του Piaget (6). Οι θεωρίες 

που έχουν μόνο ένα απόσπασμα είναι: Θεωρία του Bowlby (1), Παιδικές θεωρίες 

ανάπτυξης (1), Θεωρία εμπειρίας Dewey (1), θεωρία του Freud (1), θεωρία αναγκών 

του Maslow (1), Αναντιστοιχία θεωρητικήες πανεπιστημιακής προϋπηρεσίας (1). 

Σχήμα 15. Ομάδα θεωριών και σχετικοί κωδικοί 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΘΕΩΡΙΕΣ

Η θεωρία ανάπτυξης του Piaget (6)

Θεωρία ανάπτυξης του Vygotskji (4)

Εκπαιδευτική θεωρία του Bruner (3)

Εποικοδομητικές θεωρίες κοινωνικής μάθησης (3)

Δυσκολίες στην υπενθύμιση θεωριών (3)

Θεωρία ανάπτυξης Erikson (2)

Θεωρία πολλαπλών ευφυϊών του Gardner (2)

Θεωρία του Bowlby (1)

Θεωρίες ανάπτυξης παιδιών (1)

Θεωρία εμπειρίας Dewey (1)

Θεωρία του Freud (1)

Θεωρία των αναγκών του Maslow (1)

Αναντιστοιχία θεωρητικής πανεπιστημιακής προϋπηρεσίας 
(1)
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2. Μια προσέγγιση μικτών μεθόδων: η ποσοτική φάση 

Τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου. Στόχος του 

ερωτηματολογίου ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που 

απαιτούνται για τους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης και Φροντίδας Νηπιακής 

Ηλικίας (ECEC) με βάση την καθημερινή πρακτική τους, προκειμένου να εφαρμοστεί 

ένα καινοτόμο μοντέλο ECEC για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών 

ηλικίας 0-6 ετών που προέρχονται από περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα. 

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, η οποία 

επέτρεψε τον προσδιορισμό των βασικών αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό των 

στοιχείων του ερωτηματολογίου. Πράγματι, το ερωτηματολόγιο F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

αγκάλιασε όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες που αναφέρθηκαν από τους 35 

εκπαιδευτικούς/συντονιστές που συμμετείχαν στη φάση εστίασης και στις 

συνεντεύξεις (βλέπε σχήμα 1). Ο στόχος του εργαλείου ήταν να εντοπίσει τη 

συνάφεια των αναφερόμενων θεωριών και μοντέλων, μεθόδων, στρατηγικών και 

όλων των τομέων γνώσης και ικανοτήτων, στις καθημερινές πρακτικές των 

εκπαιδευτικών και διερεύνησε καθώς και το  επίπεδο αντιληπτής ικανότητας στους 

ίδιους τομείς. 

Το εργαλείο οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και στα τέλη Οκτωβρίου του 

2020 πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική δοκιμή, πριν από την έναρξη της 

διαχείρισης του εργαλείου. Η ομάδα του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας ζήτησε από 

τους συνεργάτες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να γράψουν σημειώσεις 

και παρατηρήσεις για να το οριστικοποιήσουν. 

Ολόκληρο τον Νοέμβριο αφιερώθηκε στη διαχείριση του ερωτηματολογίου. Η ομάδα 

του Unifi πραγματοποίησε μια γενική έκδοση στα αγγλικά και κάθε εταίρος κλήθηκε 

να προσκομίσει μια μετάφραση της εισαγωγής του ερωτηματολογίου της στην εθνική 

γλώσσα. Για να επιτευχθεί ένας ευρύτερος αριθμός εκπαιδευτικών, ερωτηματολόγια 

μεταφράστηκαν επίσης στα Καταλανικά και στα Ελληνικά. 

Κάθε συνεργάτης αναμενόταν να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 εκπαιδευτικούς που 

ανήκουν σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες 0-6 (ή 3-6 και 0-3). Δυστυχώς, η πανδημία 

επηρέασε το κανονικό άνοιγμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τη διαδικασία της 

διοίκησης. Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 152 εκπαιδευτικούς και η 

διαδικασία διοίκησης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. 
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Σχήμα 1 - Τομείς του ερωτηματολογίου 

2.1. Αποτελέσματα 

2.1.1. Δείγμα περιγραφής 

 

Σχήμα 2 - Ερωτηματολόγια ανά χώρα 

Τομείς του ερωτηματολογίου

Σε σχέση με την καθημερινή σας 
επαγγελματική πρακτική, πόσο 
συχνά εφαρμόζετε τα ακόλουθα...; 
Ποτέ - Σπάνια - 
Συνήθως - Συχνά 

Πόσο αισθάνεσαι ικανός για το 
εξής...; 
0 (καθόλου) - 1 
2 - 3 (πλήρως)

Θεωρίες και μοντέλα

Στρατηγικές και δραστηριότητες (συλλογή, 
σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των αναγκών)

Μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα

Μ έ θ ο δ ο ι , τ ε χ ν ι κ έ ς , δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
διδασκαλίας & μάθησης

Στρατηγικές πρόσβασης

Γενικές δεξιότητες

Συμπεριφορές

Χώρες %
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Σχήμα 3 - Ερωτηματολόγια ανά χώρα 

 

Εικόνα 4 - Φύλο των ερωτώμενων 

 

Εικόνα 5 - Φύλο των ερωτηθέντων ανά χώρα 

Βουλγαρία 10 6,58%

Ελλάδα 38 25,00%

Ιταλία 56 36,84%

Ρουμανία 31 20,39%

Ισπανία 17 11,18%

Σύνολο 152 100,00%
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Σχήμα 6 - Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

 

Σχήμα 7 - Εκπαιδευτικό υπόβαθρο ανά χώρα 
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Εικόνα 8a - Αντιπροσωπευτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 

Διάγραμμα 8b - Αντιπροσωπευτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες ανά χώρα 
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2.1.2. Θεωρίες και μοντέλα 

 

Σχήμα 9 - Επίπεδο εφαρμογής θεωριών και μοντέλων 

 

Σχήμα 10 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας θεωριών και μοντέλων 
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Σχήμα 11 - Μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας για τις θεωρίες και τα μοντέλα 
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2.1.3. Στρατηγικές 

 

Διάγραμμα 12 - Επίπεδο συμμετοχής στις στρατηγικές σχεδιασμού και εκπαίδευσης 

 

Σχήμα 13 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας σε σχέση με τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές 

στρατηγικές 

 / 44 91



 

Σχήμα 14 - Μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας για το σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές στρατηγικές 
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2.1.4. Μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα 

 

Διάγραμμα 15 - Επίπεδο συμμετοχής στην επίτευξη των μαθησιακών και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων 

 

Σχήμα 16 - Επίπεδο αντιληπτικής ικανότητας για την επίτευξη των μαθησιακών και αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων 
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Σχήμα 17 - Μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας στην επίτευξη των αποτελεσμάτων μάθησης και 

ανάπτυξης 
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2.1.5. Μέθοδοι και δραστηριότητες 

 

Σχήμα 18 - Επίπεδο εφαρμογής των μεθόδων και των δραστηριοτήτων 

 

Σχήμα 19 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας σε μεθόδους και δραστηριότητες 

 / 48 91



 

Σχήμα 20 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας σε μεθόδους και δραστηριότητες 
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2.1.6. Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

Διάγραμμα 21 - Επίπεδο συμμετοχής στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

Σχήμα 22 - Επίπεδο σπουδαιότητας που αναγνωρίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση 
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Σχήμα 23 - Μέσο επίπεδο σπουδαιότητας που αναγνωρίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση 
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2.1.7. Πρόσβαση 

 

Διάγραμμα 24 - Επίπεδο συμμετοχής στη διαδικασία καθορισμού των στρατηγικών πρόσβασης 

 

Σχήμα 25 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας στη διαδικασία καθορισμού των στρατηγικών πρόσβασης 
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Σχήμα 26 - Μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας στη διαδικασία καθορισμού στρατηγικές πρόσβασης 
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2.1.8. Δεξιότητες 

 

Σχήμα 27 - Επίπεδο εφαρμογής ποικίλων δεξιοτήτων 

 

Σχήμα 28 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας ποικίλων δεξιοτήτων 
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Σχήμα 29 - Μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας ποικίλων δεξιοτήτων 
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2.1.9. Συμπεριφορές 

 

Σχήμα 30 - Επίπεδο εφαρμογής ποικίλων συμπεριφορών 

 

Σχήμα 31 - Επίπεδο αντιληπτής ικανότητας για ποικίλες συμπεριφορές 
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Σχήμα 32 - Μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας ποικίλων δεξιοτήτων 
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2.2. Προς το IO2: τομείς αρμοδιότητας για εργασία σε 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και το μέσο επίπεδο αντιληπτής ικανότητας 

ανά τομέα ανέδειξε τους τομείς, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις με χαμηλή 

βαθμολογία (§ 2) (βλέπε σχήματα 33 ε 34). Οι περιοχές αυτές πρέπει να καθοδηγούν 

το σχεδιασμό του IO2. 

Σχήμα 33 - Τομείς γνώσεων ή ικανοτήτων με βαθμό αξιοπιστίας 2 

Περιοχές Βαθμολογία<2

Θεωρίες και μοντέλα Δυναμική ομάδας 
Ψυχοκινητική ανάπτυξη

Στρατηγικές Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και 
συνεργατική διαδικασία σχεδιασμού

Μαθησιακά και αναπτυξιακά 
αποτελέσματα

Πολυγλωσσικές δεξιότητες 
Δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων

Μέθοδοι διδασκαλίας και 
εκμάθησης

Μέθοδοι διαπολιτισμικής μάθησης Μέθοδοι 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Στρατηγικές πρόσβασης Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαχείριση των 
υπηρεσιών 
Ορισμός των κριτηρίων πρόσβασης

Γενικές δεξιότητες Δεξιότητες δικτύωσης 
Ηγετικές ικανότητες

Τομείς αρμοδιοτήτων Εστίαση στους τομείς γνώσεων ή ικανοτήτων με 
βαθμολογία 2:

1. Γνώση και εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών θεωριών και 
μοντέλων

• GROUP DYNAMICS: Μοντέλα σχετικά με τη 
δυναμική και τη διαχείριση ομάδας 

• ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πρότυπα και 
προσεγγίσεις ψυχοκινητικής ανάπτυξης

2. Στρατηγικές ανάλυσης της 
εκπαιδευτικής ζήτησης

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Συνεργατικός σχεδιασμός και 
συμμετοχή ενδιαφερομένων και οικογενειών 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και 

στρατηγικές και εργαλεία αξιολόγησης
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Σχήμα 34 - Τομείς γνώσεων ή ικανοτήτων με βαθμολογία 2 για την ενημέρωση του IO2 

3. Σχεδιασμός της παρέμβασης 
μ ε β ά σ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α 
μαθησιακά και αναπτυξιακά 
αποτελέσματα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(για παιδιά): 
• Πολυγλωσσικές δεξιότητες 
• Δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων

4. Σχεσιακή δυναμική και 
στρατηγικές πρόσβασης

• Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαχείριση 
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

• Συμμετοχή στον καθορισμό των κριτηρίων 
πρόσβασης

5. Μέθοδοι και τεχνικές 
διδασκαλίας & εκμάθησης

• Διαπολιτισμικές μέθοδοι διδασκαλίας και 
μάθησης 

• Διδασκαλία ξένων γλωσσών και μέθοδοι 
εκμάθησης

6 . Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ η ς 
εκπαιδευτικής οργάνωσης

• Δικτύωση 
• Ηγεσία
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3. Κατευθυντήριες γραμμές Μοντέλο Hub&Spoke 

Οπως τονίζεται στην έκθεση της Ευρυδίκης Key Data on Early Childhood Educa}on and 

Care in Europe (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019), η εκπαίδευση και η 

φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως 

πυλώνας της διαδικασίας της δια βίου μάθησης. Ωστόσο, η ανάλυση των βασικών 

διαστάσεων των συστημάτων ECEC που διερευνήθηκαν από την έκθεση σε 38 χώρες - 

διακυβέρνηση, πρόσβαση, στελέχωση, εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές, 

αξιολόγηση και παρακολούθηση - δείχνει ότι το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών 

διαφέρει εξαιρετικά, όπως και το επίπεδο κατάρτισης και προσόντων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Πράγματι, μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών συστημάτων απαιτεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη των υπηρεσιών να 

έχει υψηλό προφίλ. Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει η έκθεση του 2019, αναλύεται, ένα 

υψηλό επίπεδο προσόντων θεωρείται απαραίτητο κατά το προσχολικό στάδιο μόνο 

στο ένα τρίτο των συστημάτων ECEC. Συνεπώς, το ζήτημα των προσόντων του 

προσωπικού εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των μελετών και των 

συζητήσεων σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων ECEC, καθώς και το θέμα των 

ελάχιστων απαιτήσεων, των προτύπων και των στρατηγικών Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) με στόχο την εξασφάλιση καλά καταρτισμένων 

επαγγελματιών (Boffo & Frison, 2021). Σε αυτό το πλαίσιο, το μοντέλο Hub&Spoke 

Model (H&S) στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κόμβος κοινών πρωτοβουλιών και υπηρεσιών 

που απευθύνονται σε οικογένειες παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό. Το H&S σχεδιάστηκε να τοποθετηθεί σε ένα φυσικό χώρο στρατηγικά 

κατάλληλο για να προσεγγίσει ένα δίκτυο υπηρεσιών, επαγγελματιών, οικογενειών 

και παιδιών στο πλαίσιο διευρυμένων ευκαιριών μάθησης και μιας κοινής 

μεθοδολογίας που βασίζεται στη μελέτη F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Ο σχεδιασμός του μοντέλου H&S σχεδιάστηκε, από την αρχή του έργου 

F.R.I.E.N.D.E.S.K., προς την κατεύθυνση μιας σύστημα εκπαίδευσης και φροντίδας της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας με βάση την κοινότητα και την οικογένεια, προκειμένου να: 

● να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών 0-6, 

● υποστήριξη στρατηγικών και ευκαιριών συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 

(CPD) που απευθύνονται σε Εκπαιδευτικούς/Συντονιστές, 
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● προσφέρουν ευκαιρίες δικτύωσης, συναντήσεων και υπηρεσιών για 

οικογένειες. 

Συνολικά, οι κύριοι στόχοι του μοντέλου H&S που προέκυψαν από την πρώτη φάση 

της έρευνας είναι: 

● την ενθάρρυνση μιας κοινής και διαδεδομένης κουλτούρας εκπαίδευσης και 

φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία μεταξύ της κοινότητας, των 

οικογενειών, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών (Jensen & 

Iannone, 2018), 

● διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

στην εκπαίδευση και τη φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία μέσω της 

συμμετοχικής έρευνας δράσης και μιας κοινοτικής προσέγγισης (Benne«, 

2012- Boffo, 2020- Boffo, & Frison, 2021- Kelemen, 2020- Lazzari, Picchio, & 

Balduzzi, 2015), 

● προώθηση ενταξιακών διαδρομών για παιδιά 0-6 ετών ενισχύοντας τις 

γνώσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις των εκπαιδευτικών (Fukkink & van 

Verseveld, 2020- Van Laere, et al., 2019). 

Λόγω της έκτακτης ανάγκης υγείας του Covid-19, η αρχική δομή του μοντέλου H&S 

αναθεωρήθηκε προκειμένου να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες 

να φτάσουν στην προσφορά του F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Οι ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις (βλ. IO1) αναφέρθηκαν συχνά στην έννοια της 

εμπλοκής της οικογένειας, η οποία επικεντρώθηκε στη μεθοδολογική διάσταση (δηλ. 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τις μεθόδους 

που υιοθετήθηκαν, συζήτηση και ανταλλαγή της συλλεγόμενης τεκμηρίωσης), 

προκειμένου οι οικογένειες να αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 

μάθησης και ανάπτυξης και στην πρόοδο των παιδιών 0-6 ετών. Επιπλέον, οι δράσεις 

στήριξης της οικογένειας - που γενικά αναφέρονται ως μορφές στήριξης της γονικής 

μέριμνας ή ακριβέστερα ως μορφές οικονομικής στήριξης (π.χ. μειωμένα τέλη 

εγγραφής) - αναφέρονται συχνά από τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, με 

αναφορά επίσης στις στρατηγικές για "να μην μείνει κανείς πίσω", καθώς και στην 

υιοθέτηση δεικτών διασφάλισης ποιότητας και στην αναφορά σε επαγγελματικά 
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πρότυπα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών και τη 

μέτρηση και παρακολούθηση των επιπέδων κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών. 

Η πρόταση H&S επικεντρώνεται σε (βλ. σχήμα 1): 

● Ολοκληρωμένες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς/συντονιστές και βελτιώνουν τις γνώσεις και 

τις ικανότητες σε τομείς που αναδείχθηκαν από τη μελέτη F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

(συνεργατικός σχεδιασμός και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και των 

οικογενειών- στρατηγικές και εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων- 

διαπολιτισμικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης). 

● Εργαστήρια για οικογένειες και κοινότητες για την ενίσχυση της θετικής στάσης 

των γονέων απέναντι: 

o Εκπαιδευτικές και οργανωτικές πτυχές της ρουτίνας του παιδικού 

σταθμού και του σπιτιού 

o Συμπεριληπτικές και προσαρμοστικές μέθοδοι 

o Αλληλεπιδράσεις οικογένειας-εκπαιδευτικών υπηρεσιών-κοινότητας 

o Η ψηφιακή εκπαίδευση και η στάση και η προσέγγιση των γονέων 

απέναντί της. 
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Σχήμα 1: Δράσεις κατάρτισης 0-6 

Κατάρτιση επαγγελματιών ECEC 

Οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που προβλέπονται από το μοντέλο 

H&S στοχεύουν στην αύξηση και εδραίωση στους εκπαιδευτικούς/συντονιστές των 

υπηρεσιών 0-6 των τομέων γνώσεων και ικανοτήτων που οι τομεακές μελέτες και τα 

κύρια διεθνή και εθνικά έγγραφα για την ΕΕΚΚ θεωρούν θεμελιώδους σημασίας για 

να διασφαλιστεί η παρουσία συστημάτων φροντίδας υψηλής ποιότητας και 

εκπαιδευτικών διαδικασιών που στοχεύουν στην πρώιμη παιδική ηλικία, ικανών να 

προωθήσουν, από τα πρώτα χρόνια της ζωής, μια ενεργητική και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη των παιδιών. 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, που σχετίζεται με τις ομάδες εστίασης και τις 

συνεντεύξεις που προαναφέρθηκαν, καθοδήγησε το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. που περιλάμβανε όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες που 

αναφέρθηκαν από τους 35 εκπαιδευτικούς/συντονιστές που συμμετείχαν στην 

προηγούμενη φάση. Στόχος του εργαλείου ήταν να προσδιορίσει τη συνάφεια των 

θεωριών και των μοντέλων, των μεθόδων, των στρατηγικών και όλων των τομέων 
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γνώσεων και ικανοτήτων στις καθημερινές πρακτικές των εκπαιδευτικών και να 

διερευνήσει, επίσης, το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ικανότητας στους ίδιους 

τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας μεικτών μεθόδων που 

διεξήχθη στη φάση IO1 του έργου F.R.I.E.N.D.E.S.K., το Spoke που είναι αφιερωμένο 

στην "Εκπαίδευση των επαγγελματιών του ECEC" στοχεύει στην προώθηση ενός 

προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης (βλ. σχήμα 2) που εφαρμόζει τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που βρέθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες κατά την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων (στήλη "Εστίαση σε τομείς γνώσεων ή ικανότητα με 

βαθμολογία < 2"), επιμένοντας στους έξι τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης που 

προσδιορίζονται από τον πίνακα "TECO-D Pedagogy" (στήλη "Competence Areas"). 

 

Σχήμα 2 - Τομείς ικανοτήτων F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Συγκεκριμένα, η κατάρτιση στοχεύει σε: 

● κατάρτιση των επαγγελματιών του ΕΚΕΠ, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν 

τις ενδείξεις δυσφορίας στις οικογένειες 

● ενθάρρυνση της διάδοσης μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας κατάρτισης για τους 

επαγγελματίες της ΕΕΚΚ 

● ενίσχυση του μαθησιακού δυναμικού του σχολείου ως πλαισίου εργασίας 

(διαφάνεια FISM, 31/01/2022). 
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Η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα διαδικτυακό μάθημα που διατίθεται στην 

πλατφόρμα F.R.I.E.N.D.E.S.K. (h«ps://pla®orm.friendesk.eu/course/friendesk-course/

units) και αποτελείται από 6 μαθησιακές ενότητες που χωρίζονται σε 2 μαθησιακές 

υποενότητες: 

● Ενότητα 1 - 1.1 Δυναμική της ομάδας- 1.2 Ψυχοκινητική ανάπτυξη 

● Ενότητα 2 - 2.1 Συμμετοχή όλων των φορέων- 2.2 Συνολική αξιολόγηση 

● Ενότητα 3 - 3.1 Δεύτερη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση- Δεξιότητες 

διαχείρισης κινδύνων 

● Ενότητα 4 - 4.1 Καλώς ήρθατε στο ECEC!; 4.2 Το δίκτυο ECEC! 

● Ενότητα 5 - 5.1 Κατανόηση του πολιτισμού του άλλου- 5.2 Μη τυπικές 

εκπαιδευτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

● Ενότητα 6 - 6.1 Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών 1; 6.2 Διοίκηση 

εκπαιδευτικών οργανισμών Οργανισμοί 2. 

Κάθε υποενότητα είναι δομημένη ως εξής: 1) ικανότητα προς ανάπτυξη- 2) 

μαθησιακές δραστηριότητες που εστιάζουν στις ικανότητες- 3) μαθησιακό υλικό για 

την υποστήριξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων- 4) δραστηριότητα και κριτήρια 

αυτοαξιολόγησης. Στο πλαίσιο κάθε υποενότητας, υπάρχουν διάφορες μαθησιακές 

δραστηριότητες, τόσο θεωρητικές (άρθρα, δοκίμια, φυλλάδια, ...) όσο και 

επιχειρησιακές (ασκήσεις αναστοχαστικής γραφής, μελέτες περιπτώσεων, 

ερωτηματολόγια, ...), στενά συνδεδεμένες με το επαγγελματικό προφίλ και τις 

εργασιακές δραστηριότητες των συμμετεχόντων. 

Στο τέλος των επιμέρους ενοτήτων, υπάρχουν δύο τεστ αυτοαξιολόγησης: η 

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης, που σχετίζεται με το περιεχόμενο που διδάχτηκε 

και τον τρόπο εφαρμογής του στο χώρο εργασίας- τα Κριτήρια αυτοαξιολόγησης, που 

αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν. 
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Οικογενειακά εργαστήρια 

Μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο, το μοντέλο H&S επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

μέτρων, δραστηριοτήτων και πόρων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, 

οικογένειες και την τοπική κοινότητα. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική κοινότητα που μπορεί να 

δημιουργήσει ένταξη και φροντίδα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, το Μοντέλο 

H&S εστιάζει την προσοχή σε 4 άλλες διαστάσεις: 

● Εκπαιδευτικές και οργανωτικές πτυχές της ρουτίνας του παιδικού σταθμού και 

του σπιτιού 

● Συμπεριληπτικές και προσαρμοστικές μέθοδοι 

● Αλληλεπιδράσεις οικογένειας-εκπαιδευτικών υπηρεσιών-κοινότητας 

● Η ψηφιακή εκπαίδευση και η στάση και η προσέγγιση των γονέων απέναντί 

της. 

Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν με εγκάρσιο και συνεργικό τρόπο στο 

πλαίσιο των ακόλουθων τομέων. Οι ακτίνες του μοντέλου F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

αντιπροσωπεύουν τα κέντρα ικανοτήτων που μπορούν να ωφελήσουν τις οικογένειες 

και τα παιδιά που κινδυνεύουν από κοινωνικοεκπαιδευτικό αποκλεισμό. 

1. Υγεία 

Στόχος: 1) να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες στον εντοπισμό των 

προβλημάτων στην αναπτυξιακή ηλικία- στον εντοπισμό στρατηγικών επικοινωνίας/

παιδαγωγικής/σχέσης με τα παιδιά, ανάλογα με τη δυσφορία τους 2) να προλάβει 

τους εθισμούς στους γονείς και να συνεργαστεί για να στηρίξει τα παιδιά των οποίων 

οι γονείς υποφέρουν από δυσφορία ή εθισμό. 

Ομάδα στόχος: οικογένειες και εκπαιδευτικοί. 

Προσωπικό: συντονιστές και εκπαιδευτικοί. Τέσσερις ειδικοί ψυχοπαιδαγωγοί με +5 

έτη εμπειρίας στο σχολικό πλαίσιο (0-6 ετών), διαπιστευμένοι και εγγεγραμμένοι στο 

τοπικό μητρώο επαγγελματιών, σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου ή σχετική 

εργασιακή εμπειρία. 

Δραστηριότητες: 1) να ακούσει τις οικογένειες για να κατανοήσει τα θέματα που 

σχετίζονται με τα παιδιά- 2) να προσφέρει μια αρχική ψυχολογική υπηρεσία προς 

τους γονείς- 3) εντοπισμός αναπτυξιακών ζητημάτων σε παιδιά 0-6 ετών- 3) 

 / 66 91



υποστήριξη των γονέων ώστε να προβληματιστούν σχετικά με το πώς να μιλούν/

συνδέονται με τα παιδιά Α) υποστήριξη των εκπαιδευτικών με παιδιά με ειδικές 

ανάγκες σχετικά με το πώς να συνεργάζονται μαζί τους Β)παροχή εργαλείων στους 

εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος στην τάξη Γ) αξιολόγηση 

των περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να εμπλακούν οι υπηρεσίες υγείας. 

2. Εργασία & απασχολησιμότητα 

Στόχος: η εργασία ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης μέσω του οποίου οι οικογένειες 

μπορούν να βρουν τους πόρους για να ζήσουν και να ευημερήσουν- η εργασία ως 

χώρος μάθησης και αυτοανάπτυξης και αυτοδιάθεσης. 

Ομάδα στόχος: οικογένειες. 

Προσωπικό: οργανισμοί εργασίας (1) και οργανισμοί κατάρτισης (1), δημόσιοι και 

ιδιωτικοί, διαπιστευμένοι και αναγνωρισμένοι από τους τοπικούς νομοθέτες. Αυτά θα 

πρέπει να προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης προσανατολισμένα στην 

απασχολησιμότητα και υπηρεσίες τοποθέτησης. 

Δραστηριότητες: Οι οικογένειες ενημερώνονται από τους οργανισμούς εργασίας/

κατάρτισης που υποστηρίζουν και συνεργάζονται με το F.R.I.E.N.D.E.S.K. για τις 

ευκαιρίες εργασίας και κατάρτισης που μπορούν να τους βοηθήσουν να 

ικανοποιήσουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες. Οι οργανισμοί είναι φυσικά 

παρόντες εντός του HUB με έναν εκπρόσωπό τους σε τακτική βάση και μπορούν να 

παραλαμβάνουν τα βιογραφικά σημειώματα των γονέων (βλ. συνημμένο). 

3. Τέχνη και πολιτισμός 

Στόχος: να εκπαιδεύσουμε μία ή περισσότερες καθολικές εκφραστικές γλώσσες 

(μουσική, ...) για να δώσουμε στα παιδιά και τις οικογένειές τους τα εργαλεία για να 

κατανοήσουν την ομορφιά 2) να κάνουμε τις οικογένειες πιο κοντά και τα παιδιά να 

έρθουν πιο κοντά σε πολιτιστικά ιδρύματα στο πλαίσιο προγραμμάτων εκπαίδευσης 

στη δημιουργικότητα και τις τέχνες. 

Ομάδα στόχος: παιδιά και οικογένειες. 

Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, συντονιστές, προσωπικό από συνεργαζόμενα ιδρύματα με 

διαχειριστικό ρόλο ώστε να μπορούν να αποφασίζουν για διοικητικές πτυχές (τιμές) 
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και διοικητικό-οργανωτικό ρόλο ώστε να μπορούν να αποφασίζουν για την οργάνωση 

της ομαδικής επίσκεψης (εάν υπάρχει). 

Δραστηριότητες: 2) τα μουσεία προσφέρουν ειδικές τιμές στις οικογένειες των 

παιδιών που συμμετέχουν στο F.R.I.E.N.D.E.S.K.. 

4. Γλώσσα & Επικοινωνία 

Στόχος: επίλυση των συγκρούσεων που συνδέονται με την έλλειψη εκπαίδευσης, την 

έλλειψη αλφαβητισμού και το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μεταξύ 

εκπαιδευτικών, οικογενειών και παιδιών. 

Ομάδα στόχος: οικογένειες. 

Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, συντονιστές και γλωσσικοί και πολιτισμικοί 

διαμεσολαβητές (+1). Ο πολιτιστικός διαμεσολαβητής είναι 

άτομο με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο που έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές δεξιότητες ή 

άτομο με ειδικές γλωσσικές και πολιτισμικές σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Δραστηριότητες: ad hoc συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, γλωσσικών 

διαμεσολαβητών και οικογένειας. 

5. Κοινωνική στέγαση 

Στόχος: να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στέγασης όταν οι 

οικογένειες δεν μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι ή να το νοικιάσουν στην τιμή της 

αγοράς. Να προσφέρει καλές συνθήκες διαβίωσης στα παιδιά (θέρμανση, φαγητό...). 

Ομάδα-στόχος: φτωχές ή μεσοαστικές οικογένειες που τα εισοδήματά τους δεν τους 

επιτρέπουν να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι σε τιμές αγοράς. 

Προσωπικό: ειδικός υποδοχής (1) και δημοτικές αρχές (+1). Οι δήμοι εκπροσωπούνται 

από τον υπεύθυνο επικοινωνίας ο οποίος έχει διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της χρηματοδότησης των σχολείων και της στέγασης. 

Δραστηριότητες: Ενημέρωση: ο ειδικός της ρεσεψιόν ενημερώνει τακτικά τις 

πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια για την κοινωνική στέγαση και την εκπαίδευση 

των παιδιών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς και τα κονδύλια, επίσης 

για τη φοίτηση στα σχολεία, συλλέγονται από την τακτική επαφή με τους δήμους. 
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Συμπερασματικά, το μοντέλο Hub & Spoke σκοπεύει να αξιοποιήσει όσα προέκυψαν 

από τις αρχικές ομάδες εστίασης, τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια (IO1), 

σχεδιάζοντας μια τεκμηριωμένη πρόταση για τον εμπλουτισμό των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών και των συντονιστών, καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς 

την κοινότητα, τις οικογένειες και τα παιδιά. Παρόλο που η έκτακτη ανάγκη υγείας του 

Covid-19 απαίτησε μια σχετική αλλαγή στην πρόταση που είχε αρχικά σχεδιαστεί, 

ανάγκασε το πρόγραμμα F.R.I.E.N.D.E.S.K. να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες και τα παιδιά και η αναθεωρημένη 

πρόταση που περιγράφεται εδώ ακολούθησε αυτή την αναγκαία αλλαγή. 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, το IO1 προσφέρει την επισκόπηση 

των συλλεχθέντων ερευνητικών δεδομένων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
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Παράρτημα 1 - Συγκατάθεση για συμμετοχή στη μελέτη F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Οι ερευνητές ζητούν τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή στη μελέτη στο Εργο 
F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep{on for Inclusive Educa{onal Needs: Development of 
Educa{onal Support for Kids. 
Αυτή η φόρμα συναίνεσης σας ζητά να επιτρέψετε στους ερευνητές να καταγράψουν 
τη συνέντευξη και να χρησιμοποιήσουν τα σχόλιά σας για να ενισχύσουν την 
κατανόηση του θέματος. 
Ερευνητές: Prof. Vanna Boffo, Prof. Daniela Frison, Prof. Francesca Dello Preite, Dr. 
Le}zia Gamberi, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας 
Η συμμετοχή σε αυτήν τη μελέτη είναι εντελώς εθελοντική. Παρακαλούμε να 
γνωρίζετε ότι αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να αποφασίσετε να μην 
απαντήσετε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ερώτηση. Οι ερευνητές θα τηρήσουν το 
απόρρητο των ερευνητικών αρχείων και δεδομένων. 
Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους όπως 
περιγράφονται. Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε ένα αντίγραφο αυτής της επιστολής 
σ υ γ κα τ ά θ εσ η ς , ε π ι κο ιν ω ν ή σ τ ε μ ε τ ο υ ς d a n i e l a . f r i s o n @ u n i fi . i t κα ι 
francesca.dellopreite@unifi.it.  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας! 

Χορηγώ άδεια για τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν τη συνέντευξη να 
χρησιμοποιηθούν στις ερευνητικές δημοσιεύσεις. 

• Ναι 
• Οχι 

Παραχωρώ άδεια για τη συνεδρία των συνεντεύξεων να καταγράφεται και να 
αποθηκεύεται για το σκοπό της αναθεώρησης από τους ερευνητές. 

• Ναι 
• Οχι 

Παραχωρώ άδεια στους ερευνητές να χρησιμοποιήσουν ανώνυμα αποσπάσματα από 
τη συνέντευξή μου. 

• Ναι 
• Οχι 

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το όνομά σας και υποδείξτε τη συμφωνία συμμετοχής σε 
αυτήν τη μελέτη: 
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Ημερομηνία ________________     Υπογραφή ______________________________ 

[Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων] 

Ημερομηνία ________________     Υπογραφή ______________________________ 

Φύλο

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό 
υπόβαθρο

Ρόλος

Τύπος εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας

Σ τ ό χ ο ς τ η ς 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς 
υπηρεσίας

Αριθμός παιδιών
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Παράρτημα 2 - Πρωτόκολλο συνέντευξης 

Πρόταση πρωτοκόλλου συνέντευξης 

Στόχος: 4 εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε 4 εκπαιδευτικές υπηρεσίες (0-3 ή/και 3-6 ή/
και 0-6), 2 σε τοπικό επίπεδο, 2 σε εθνικό επίπεδο που μπορεί να αναγνωριστεί/
διερευνηθεί ως ορθή πρακτική. 

Διάρκεια: περίπου 45 λεπτά. 

Διαδικασία: αν είναι δυνατόν, καταγράψτε τη συνέντευξη μετά τη συλλογή του 
εντύπου συγκατάθεσης. Σας συνιστούμε να αποφύγετε να προβλέψετε το 
πρωτόκολλο στους ερωτηθέντες, προκειμένου να ενθαρρύνετε τον προβληματισμό 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και να ενισχύσετε τις γνήσιες απαντήσεις που 
σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Μετά τη συνέντευξη, σας ευχαριστούμε 
να τη μεταγράψετε στα αγγλικά και να τη στείλετε στην ομάδα της Unifi [μέχρι τις 10 
Ιουλίου]. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 

Σύντομη παρουσίαση του έργου F.R.I.E.N.D.E.S.K. και γρήγορη προσωπική εισαγωγή 
(ποιος είμαι, είδος υπηρεσίας που εργάζομαι, στόχος) 

Ερώτηση έναρξης 
      Αναλογιζόμενοι τις καθημερινές σας πρακτικές στην εκπαιδευτική υπηρεσία στην 
οποία εργάζεστε, μπορείτε σας παρακαλώ να εντοπίσετε τα βασικά σημεία της 
δουλειάς σας που σχετίζονται με τις γνώσεις και τις ικανότητες που τις χαρακτηρίζουν; 
(π.χ. με αναφορές στην εκπαιδευτική σχέση με τα παιδιά, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, κ.λπ.). 

Εστίαση στις εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές 
      Οσον αφορά τις εκπαιδευτικές οδηγίες, προσδιορίζετε μια σειρά τομέων μάθησης 
και αναπτυξιακών στόχων που εργάζεστε με τα παιδιά; Μπορείτε να μας δώσετε 

Κριτήρια προσδιορισμού καλών πρακτικών

Στόχος
4 εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στα 
παιδιά 0-6, αν υπάρχουν, που απευθύνονται 
διαφορετικά στα παιδιά 0-3 ή/και 3-6

Τοποθεσία
2 που βρίσκεται στην ίδια περιοχή/περιοχή του 
εταίρου 2 και βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή/
περιοχή

Τύπος ιδρύματος Δημόσιο ή/και ιδιωτικό
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παραδείγματα; (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας και γλώσσας, ανάγνωση, σωματική 
ανάπτυξη...) 
Τι γίνεται με συγκεκριμένους τομείς μάθησης και ανάπτυξης που αφορούν τη 
συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών που έχουν χαμηλό εισόδημα, αναπηρία, 
ή βρίσκονται σε χαμηλή κοινωνική τάξη ή εθνοτική κατάσταση ή γενικά 
ανριμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό που έχει άμεσο αντίκτυπο στα μαθησιακά 
επιτεύγματα και την προσωπική ανάπτυξη τους; 
Δευτερεύουσες ερωτήσεις 

a. Αναφέρεστε σε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές ή εκπαιδευτικές 
στρατηγικές; Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα; 

b. Παρέχετε ή επεξεργάζεστε έγγραφα που συνοψίζουν/εξηγούν τις 
εκπαιδευτικές κατευθυντήριες γραμμές; Εσωτερικά έγγραφα (για εσάς ως 
προσωπικό) ή εξωτερικά (για τους γονείς ή την κοινότητα); 

Θα μπορούσατε να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εντός αυτού του 
τομέα των εκπαιδευτικών οδηγιών/προσέγγισης πάνω απ' όλα στο θέμα της 
κοινωνικής ; 

Εστίαση στην πρόσβαση 
Με βάση τα κριτήρια πρόσβασης στο σύστημα ECEC στη χώρα σας, πώς συλλέγετε τις 
ανάγκες της κοινότητας/των οικογενειών/των παιδιών; Πάνω απ' όλα, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η κοινωνική ένταξη; Ακολουθείτε στρατηγικές ή εργαλεία; 
Πώς ανταποκρίνεται η εκπαιδευτική υπηρεσία στην οποία εργάζεστε σε αυτές τις 
ανάγκες/αιτήματα; Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα; 
Ακολουθείτε τυχόν κανόνες/αρχές σχετικά με την πρόσβαση, τις ανάγκες της 
κοινότητας και την κοινωνική ένταξη (π.χ. που παρέχονται από το δήμο ή 
οποιονδήποτε άλλο «κύριο»  οργανισμό); Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα; 
Θα μπορούσατε να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε αυτόν τον 
τομέα πρόσβασης πάνω από όλα στο θέμα της κοινωνικής ένταξης; 

Εστίαση στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση 
Ακολουθείτε μεθόδους αξιολόγησης ή/και εργαλεία για την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση της ποιότητας της διαδικασίας (π.χ. έλεγχος της εφαρμογής της 
εκπαιδευτικής πρότασης, έλεγχος της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών...); 
Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα; 
Ακολουθείτε μεθόδους αξιολόγησης ή/και εργαλεία για την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση της ποιότητας της δομής (π.χ. υγεία και ασφάλεια, προσόντα 
προσωπικού, μέγεθος ομάδας); Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα; 
Θα μπορούσατε να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε αυτόν τον 
τομέα πρόσβασης πάνω από όλα στο θέμα της κοινωνικής ένταξης; 

Εστίαση στην ανάπτυξη του προσωπικού 
Αναμένεται να συμμετάσχετε σε προγράμματα εκμάθησης και κατάρτισης για τη 
συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξή σας; Είναι υποχρεωτικές; Ποιος είναι 
υπεύθυνος για την προσφορά; Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα; 
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Εστίαση στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
Οσον αφορά τα θέματα για τα οποία μιλήσαμε, υπενθυμίζετε θεωρίες ή μοντέλα που 
σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο (π.χ. ότι έχετε σπουδάσει κατά τη 
διάρκεια της δευτεροβάθμιας ή πανεπιστημιακής φοίτησής σας); 

Ερώτηση λήξης 
Στο τέλος της συνέντευξης αυτής και αναφερόμενοι στις γνώσεις και τις ικανότητες 
που αναφέρατε στην αρχή, μπορείτε σας παρακαλώ να προσπαθήσετε να βρείτε (για 
να συνοψίσετε) ένα είδος καταλόγου γνώσεων και ικανοτήτων που κατά τη γνώμη σας 
«χρησιμοποιείτε» στην καθημερινή σας εργασία. 
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Παράρτημα 3 - Πίνακας Teco-D 
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Παράρτημα 4 - Ερωτηματολόγιο του F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Αγαπητέ εκπαιδευτή, αγαπητέ δάσκαλε, 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K., διεξάγουμε ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα για την εξερεύνηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για 
επαγγελματίες της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (ECEC) με βάση την 
καθημερινή τους πρακτική, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα καινοτόμο μοντέλο ECEC 
για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών ηλικίας 0-6 ετών που 
προέρχονται από περιθωριοποιημένα πλαίσια. 
Το F.R.I.E.N.D.E.S.K. - Foster Recep{on for Inclusive Educa{onal Needs: Development of 
Educa{onal Support for Kids είναι μια στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ που 
περιλαμβάνει ερευνητές και επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και φροντίδας 
στην πρώιμη παιδική ηλικία που ανήκουν σε πέντε χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Ρουμανία και Βουλγαρία. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του έργου h«ps://www.friendesk.eu/. 
Σας ευχαριστούμε πολύ που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε σε αυτήν την έρευνα. Οι 
πληροφορίες που παρέχετε στο παρόν ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν για 
ερευνητικούς σκοπούς. Δεν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που θα επέτρεπε τον 
προσδιορισμό των επιμέρους απαντήσεών σας. Τα ανώνυμα ερευνητικά δεδομένα θα 
αντιμετωπιστούν από την ομάδα έρευνας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, που 
είναι επικεφαλής της έρευνας. 
Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. 
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε στείλτε μας email: 
daniela.frison@unifi.it και francesca.dellopreite@unifi.it. Εκτιμούμε πραγματικά τη 
συμβολή σας. 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!  
Η ομάδα έργου F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Φύλο  • Ανδρας 
• Γυναίκα

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
(παρακαλώ, αναφέρετε 
τον υψηλότερο τίτλο 
σας)

• Λύκειο 
• Πτυχίο Master Degree 
• Ph.D. 
• Αλλα

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε , 
π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ε τ η ν 
π ε ρ ι ο χ ή τ ο υ 
υ ψ η λ ό τ ε ρ ο υ 
εκπαιδευτικού τίτλου 
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Εκπαιδευτική υπηρεσία • Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία για παιδιά 0-3 
ετών 

• Ι δ ι ω τ ι κ ή Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Υ π η ρ εσ ί α π ο υ 
απευθύνεται στα παιδιά 0-3 ετών 

• Ιδιωτική και Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία 
που απευθύνεται σε παιδιά 0-6 ετών 

• Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία για παιδιά 3-6 
ετών 

• Ιδιωτική και Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία 
που απευθύνεται σε παιδιά 3-6 ετών 

• Ι δ ι ω τ ι κ ή Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Υ π η ρ εσ ί α π ο υ 
απευθύνεται στα παιδιά 0-6 ετών 

• Ι δ ι ω τ ι κ ή Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Υ π η ρ εσ ί α π ο υ 
απευθύνεται σε παιδιά 3-6 ετών 

• Δ η μ ό σ ι α Ε κ πα ι δ ε υ τ ι κ ή Υ π η ρ εσ ί α π ο υ 
απευθύνεται στα παιδιά 0-6 ετών 

• Αλλα

Σ τ ό χ ο ς τ η ς 
Εκπαιδευτικής 
Υ π η ρ ε σ ί α π ο υ 
εργάζεστε

• Παιδιά 0-3 ετών 
• Παιδιά 3-6 ετών Παιδιά 0-6 ετών 
• Παιδιά άνω των 6 ετών 
• Αλλα

Α ρ ι θ μ ό ς π α ι δ ι ώ ν 
( π α ρ α κ α λ ε ί σ θ ε ν α 
π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ε τ ε τ ο ν 
σ υ ν ο λ ι κ ό α ρ ι θ μ ό 
παιδιών που ανήκουν 
σ τ η ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή 
υπηρεσία που παρέχετε 
εργάζονται σε)

Αριθμός παιδιών που 
δ ι δ ά σ κ ε τ ε 
( π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε , 
π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ε τ ο 
σ υ ν ο λ ι κ ό α ρ ι θ μ ό 
παιδιών) 
διδάσκετε σε)

Ηλικία των παιδιών που 
δ ι δ ά σ κ ε τ ε 
( π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε , 
προσδιορίστε 
τ η ν η λ ι κ ί α ή τ η ν 
ηλικιακή ομάδα)
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Χρόνια εμπειρίας στον 
τομέα

Ν. των ανθρώπινων 
π ό ρ ω ν π ο υ 
χρησιμοποιούνται στην 
εκπαιδευτική υπηρεσία 
στην οποία εργάζεστε

Σε σχέση με την καθημερινή σας επαγγελματική πρακτική, πόσο συχνά 
εφαρμόζετε το Ακολουθείς θεωρίες και μοντέλα;

Αναπτυξιακές θεωρίες και μοντέλα 
(Piaget, 
Vygotskij, Bruner, Erikson...)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Θεωρίες και μοντέλα μάθησης 
(Συμπεριφορισμός, Γνωστικισμός, 
Κονστρουκτιβισμός, Κοινωνική 
Μάθηση 
Θεωρία...)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Παιδαγωγικά και διδακτικά μοντέλα 
(Frobel , Montessor i , Wal ford, 
υπαίθρια 
εκπαίδευση...)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Μοντέλα δυναμικής ομάδας (Freud, 
Bion, 
Lewin, Rogers...)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Μοντέλα Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης 
(Aucouturier...)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Αλλα

Άλλες θεωρίες ή μοντέλα για να αναφέρω; Παρακαλώ προσδιορίστε: 

Πόσο αισθάνεστε αρμόδια για τις ακόλουθες θεωρίες και μοντέλα;

Θεωρίες και μοντέλα ανάπτυξης 
(Piaget, Vygotskij, Bruner, Erikson...)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Θεωρίες και μοντέλα μάθησης 
(Συμπεριφορισμός, Γνωστικισμός, 
Κονστρουκτιβισμός, Κοινωνική 
Μάθηση Θεωρία...)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)
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Παιδαγωγικά και διδακτικά μοντέλα 
(Frobel , Montessor i , Wal ford , 
υπαίθρια 
Εκπαίδευση...)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Μοντέλα δυναμικής ομάδας (Freud, 
Bion, 
Lewin, Ρότζερς...)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Μοντέλα Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης 
(Aucouturier...)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Αλλα

Όσον αφορά την καθημερινή σας επαγγελματική πρακτική, πόσο συχνά 
συμμετέχετε 
ο ορισμός:

Στρατηγικές για τη συλλογή των 
κοινοτικών αναγκών (off 2)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Στρατηγικές για τη συλλογή των 
οικογενειακών αναγκών (off 2)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Στρατηγικές για τη συλλογή των 
αναγκών των παιδιών (off 2)

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Συν-σχεδιασμός των παρεμβάσεων 
και των δραστηριοτήτων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Συν-σχεδιασμός παρεμβάσεων και 
δραστηριοτήτων 
με την οικογένεια

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Συν-σχεδιασμός παρεμβάσεων και 
δραστηριοτήτων με παιδιά

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Σχεδιασμός μεθόδων και εργαλείων 
εσ ω τ ε ρ ι κ ή ς π α ρ α κο λ ο ύ θ η σ η ς 
υπηρεσιών και αξιολόγησης

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Χ ρ ή σ η τ η ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς 
παρακολούθησης των υπηρεσιών και 
μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Χ ρ ή σ η τ η ς π α ρ α κο λ ο ύ θ η σ η ς 
εξωτερικών υπηρεσιών και μέθοδοι 
και εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. που 
παρέχονται από τον δήμο)

  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά
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Σχεδιασμός των μεθόδων και των 
εργαλείων αξιολόγησης από το 
προσωπικό

  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Χρήση προσωπικού και αξιολόγηση 
μέθοδοι και εργαλεία

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Σχεδιασμός μεθόδων και εργαλείων 
παιδαγωγικής τεκμηρίωσης

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Χρήση παιδαγωγικής τεκμηρίωσης 
μέθοδοι και εργαλεία

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Σχεδιασμός στρατηγικών μετάβασης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
 Συχνά

Αλλα

Άλλες δραστηριότητες να αναφέρω; Παρακαλώ προσδιορίστε: 

Πόσο αισθάνεστε ικανός για τις ακόλουθες στρατηγικές / ενέργειες;

Στρατηγικές για τη συλλογή των 
αναγκών της κοινότητας (off 2)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Στρατηγικές για τη συλλογή των 
οικογενειακών αναγκών (off 2)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Στρατηγικές για τη συλλογή των 
αναγκών των παιδιών (off 2)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Συν-σχεδιασμός των παρεμβάσεων 
και των δραστηριοτήτων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Συν-σχεδιασμός παρεμβάσεων και 
δραστηριοτήτων με την οικογένεια

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Συν-σχεδιασμός παρεμβάσεων και 
δραστηριοτήτων με παιδιά

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς τ η ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς 
παρακολούθησης των υπηρεσιών και 
μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Χ ρ ή σ η μ ε θ ό δ ω ν κ α ι μ έ σ ω ν 
εσωτερικής παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των υπηρεσιών

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)
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Χ ρ ή σ η μ ε θ ό δ ω ν κ α ι μ έ σ ω ν 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
εξωτερικών υπηρεσιών (π.χ. 
που παρέχονται από τον δήμο)

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Σχεδιασμός του προσωπικού και 
αξιολόγηση - μέθοδοι και εργαλεία

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Χρήση μεθόδων και εργαλείων 
αξιολόγησης από το προσωπικό 

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς 
τεκμηρίωσης 
μέθοδοι και εργαλεία

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Σε σχέση με την καθημερινή σας επαγγελματική πρακτική με τα παιδιά, 
πόσο συχνά να εργαστούν για την επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών και 
αναπτυξιακών αποτελεσμάτων;

Κοινωνικοσχεσιακές δεξιότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες 
επικοινωνίας

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Δεξιότητες αυτονομίας  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Αριθμητικές και επιστημονικές 
δεξιότητες

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Αλφαβητισμός  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Αισθητικοκινητική ανάπτυξη  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Πολυγλωσσικές δεξιότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Ψυχο-γνωστικές δεξιότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Αλλα
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Υπάρχουν άλλα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα που πρέπει να 
αναφέρουμε; Παρακαλώ προσδιορίστε: 

Πόσο αισθάνεστε ικανοί/ες να επιτύχετε τα ακόλουθα μαθησιακά και 
αναπτυξιακά αποτελέσματα;

Κοινωνικοσχεσιακές δεξιότητες  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες 
επικοινωνίας

 0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Δεξιότητες αυτονομίας  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Αριθμητικές και επιστημονικές 
δεξιότητες

 0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Αλφαβητισμός  0 (καθόλου)     1      2    3 
(πλήρως)

Αισθητικοκινητική ανάπτυξη  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Πολυγλωσσικές δεξιότητες  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Ψυχο-γνωστικές δεξιότητες  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  0 (καθόλου)  1  2  3 
(πλήρως)

Αλλα

Σε σχέση με την καθημερινή σας επαγγελματική πρακτική, πόσο συχνά 
επικεντρώνεστε στις ακόλουθες μεθόδους και δραστηριότητες;

Μέθοδοι που βασίζονται στο παιχνίδι  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Καλλιτεχνικές μέθοδοι  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Μέθοδοι κοινωνικοπολιτισμικής 
κινούμενης εικόνας

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά
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Μέθοδοι μετάδοσης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Μέθοδοι εντοπισμού  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ έ ς μ έ θ ο δ ο ι 
διδασκαλίας

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Μ έ θ ο δ ο ι α ν ά π τ υ ξ η ς τ η ς 
δημιουργικότητας

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Μ έ θ ο δ ο ι δ ι δ α σ κα λ ί α ς ξ έ ν ω ν 
γλωσσών

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Μέθοδοι βάσει ομάδας  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Διαπολιτισμικές μέθοδοι μάθησης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Περιεκτικές μέθοδοι  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Ψυχοκινητικές μέθοδοι μάθησης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς μ α θ η σ ι α κ ο ύ 
περιβάλλοντος

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών 
και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων 
για παιδιά

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Αλλα

Αν επιλέξατε "άλλο", παρακαλούμε να αναφέρετε: 

Πόσο αισθάνεστε κατάλληλος/η για τις ακόλουθες μεθόδους και 
δραστηριότητες;

Μέθοδοι που βασίζονται στο παιχνίδι  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Καλλιτεχνικές μέθοδοι  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Μέθοδοι κοινωνικοπολιτισμικής 
κινούμενης εικόνας

 0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Μέθοδοι μετάδοσης  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Μέθοδοι εντοπισμού  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)
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Προσαρμοστικές μέθοδοι διδασκαλίας  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Μ έ θ ο δ ο ι α ν ά π τ υ ξ η ς τ η ς 
δημιουργικότητας

 0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Μέθοδοι βάσει ομάδας  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Διαπολιτισμικές μέθοδοι μάθησης  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Περιεκτικές μέθοδοι  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Ψυχοκινητικές μέθοδοι μάθησης  0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς μ α θ η σ ι α κ ο ύ 
περιβάλλοντος

 0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
παιδιών με 
ε ρ γ α λ ε ί α α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς 
αποτελεσμάτων

 0 (καθόλου)  1   2    3 (πλήρως)

Αλλα

Σε σχέση με την εργασία σας, πόσο συχνά συμμετέχετε σε:

Υ πο χ ρεω τ ι κή συνεχ ι ζό μενη 
εκπαίδευση

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Ευκαιρίες αυτό-εκπαίδευσης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Ευκαιρίες μάθησης βασισμένες 
στην εργασία

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Αλλα

Άλλες δραστηριότητες να αναφέρω; Παρακαλώ προσδιορίστε: 

Πόσο πιστεύετε ότι είναι σημαντικές για τη δουλειά σας οι ακόλουθες 
δραστηριότητες;

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η 
εκπαίδευση

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Ευκαιρίες αυτό-εκπαίδευσης  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Ευκαιρίες μάθησης βασισμένες 
στην εργασία

 0 (καθόλου)   1     2   3 (πλήρως)

Αλλα
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Σε σχέση με την εργασία σας, πόσο συχνά συμμετέχετε σε:

Καθορισμός των σ τρατηγικών 
οικογενειακής στήριξης κατά του 
κοινωνικού αποκλεισμού

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Ορισμός των κριτηρίων πρόσβασης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Ο ι κο γενε ι α κή σ υμ μ ετο χ ή σ τ η 
διαχείριση υπηρεσιών

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στην διαχείριση υπηρεσιών 

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  
Συχνά

Αλλα

Άλλες δραστηριότητες να αναφέρω; Παρακαλώ προσδιορίστε: 

Πόσο αισθάνεστε ικανός για τις ακόλουθες στρατηγικές / ενέργειες;

Καθορισμός των στρατηγικών 
οικογενειακής στήριξης κατά του 
κοινωνικού αποκλεισμού

 0 (καθόλου)  1  2 3 (πλήρως)

Ο ρ ι σ μ ό ς τ ω ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν 
πρόσβασης

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Οικογενειακή συμμετοχή στη 
διαχείριση υπηρεσιών

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στην διαχείριση υπηρεσιών

 0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Αλλα

Σε σχέση με την καθημερινή σας επαγγελματική πρακτική, πόσο συχνά 
ενεργείτε τις ακόλουθες δεξιότητες; (Μεταπώληση)

Κοινωνικοσχεσιακές δεξιότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Δεξιότητες ομαδικής εργασίας  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Δεξιότητες δικτύωσης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Ηγετικές ικανότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Οργανωτικές δεξιότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά
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Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ε π ί λ υ σ η ς 
προβλημάτων

 Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Δεξιότητες παρατήρησης  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Αναστοχαστικές δεξιότητες  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Αλλα

Έχεις άλλες ικανότητες να αναφέρουμε; Παρακαλώ προσδιορίστε: 

Πόσο αισθάνεστε ότι κατέχετε τις ακόλουθες δεξιότητες;

Κοινωνικοσχεσιακές δεξιότητες  0 (καθόλου)    1  2   3 (πλήρως)

Δεξιότητες ομαδικής εργασίας  0 (καθόλου)    1  2   3 (πλήρως)

Δεξιότητες δικτύωσης  0 (καθόλου)    1  2   3 (πλήρως)

Ηγετικές ικανότητες  0 (καθόλου)    1   2   3 (πλήρως)

Οργανωτικές δεξιότητες  0 (καθόλου)    1   2   3 (πλήρως)

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  0 (καθόλου)    1   2   3 (πλήρως)

Δεξιότητες παρατήρησης  0 (καθόλου)    1   2   3 (πλήρως)

Αναστοχαστικές δεξιότητες  0 (καθόλου)    1   2   3 (πλήρως)

Αλλα

Σε σχέση με την καθημερινή σας επαγγελματική πρακτική, πόσο συχνά 
ενεργείτε τις ακόλουθες συμπεριφορές; (Μεταπώληση)

Μάθηση  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Ενσυναίσθηση  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Υπομονή  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Ευελιξία  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Πάθος  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Πρόληψη  Ποτέ  Σπάνια  Συνήθως  Συχνά

Αλλα

Καμιά άλλη συμπεριφορά να αναφέρω; Παρακαλώ προσδιορίστε: 
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Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 

Πώς αισθάνεστε που κατέχετε τις ακόλουθες συμπεριφορές;

Μάθηση  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Ενσυναίσθηση  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Υπομονή  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Ευελιξία  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Πάθος  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Πρόληψη  0 (καθόλου)  1  2  3 (πλήρως)

Αλλα
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FISM 
Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
www.fismservizi.net 
Τηλέφωνο: +39 055-6821526 
E-mail: info@fismservizi.net 

Ιστοσελίδα: 
www.friendesk.eu 
 

Το έργο αυτό διατίθεται µε άδεια  
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
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