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Αυτή η έκδοση προετοιμάζεται στα 
πλαίσια του διεθνούς έργου «Εκπαί-
δευση στην πρώιμη παιδική ηλικία 
– δόμηση ενός βιώσιμου κινήτρου
και ενός κώδικα αξιών για τη ζωή» 
(MOV‐UP) με την οικονομική υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 
+, Βασική δράση 3: Κοινωνική ένταξη 
μέσω της εκπαίδευσης, Κατάρτιση και 
Νεολαία (κωδ. 580339‐EPP‐1‐2016‐1‐
BG‐EPPKA3‐IPI‐SOC‐IN). Το περιεχόμε-
νο της έκδοσης αντικατοπτρίζει μόνο 
τις απόψεις των συγγραφέων της και 
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση, των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυ-
τήν.
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Οι βασικοί πυλώνες της αρχικής κατάρ-
τισης και της επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης των ειδικών στην εκπαίδευση πρέ-
πει να βασίζονται σε εκείνες τις αρχές 
που περιμένουμε να χρησιμοποιούν στην 
πρακτική τους. Συνιστάται να αλλάξει η 
προσέγγιση στην επαγγελματική εκπαί-
δευση ώστε να γίνει πιο βιωματική, να 
βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, 
και να αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική ανάπτυξη ως μια συστη-
ματική, καινοτόμο και δυναμική διαδικα-
σία.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη 
μάθηση μέσω εμπειρίας σε διαφορετικά 
πλαίσια και με διαφορετικές προσεγγί-
σεις. Ωστόσο, η βιωματική προσέγγιση 
δεν σημαίνει ότι πρέπει η επαγγελματι-
κή ανάπτυξη να χρησιμοποιείται για την 
προώθηση μιας συγκεκριμένης ατζέντας 
– που θα επιβάλει στους επαγγελματίες 
τι να κάνουν. Αντίθετα, η εκπαίδευση θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην ευαισθητοποί-
ησή τους σχετικά με τις σημαντικές πτυ-
χές της μάθησης, να τους υποστηρίζει να 
αναπτύξουν κριτικό στοχασμό, να τους 
διδάξει πώς να χρησιμοποιούν την εις 
βάθος γνώση που έχουν σχετικά με την 
ανάπτυξη των παιδιών και να διασφαλί-
ζει ότι πραγματοποιείται ουσιαστική μά-
θηση που έχει νόημα για αυτούς.

Η σημασία της βιωματικής μάθησης δεν 
μειώνεται με την πρόοδο της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας. Οι πρακτικές 
υλοποιήσεις στην τάξη θα πρέπει να απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε ενδοϋ-
πηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών, 

όσο σύντομη και αν είναι. Τέτοιες φάσεις 
εφαρμογής (μετά ή μεταξύ των συνεδρι-
ών που εστιάζουν στη θεωρία) θα επι-
τρέψουν στους εκπαιδευτικούς να δοκι-
μάσουν τη χρήση νέων μεθοδολογιών και 
υλικών, να προετοιμάσουν τις δικές τους 
δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην 
τάξη και το περιβάλλον τους. Για βέλτι-
στα αποτελέσματα, τέτοιες πρακτικές 
υλοποιήσεις πρέπει να πραγματοποιού-
νται υπό την επίβλεψη και τη συμβουλή 
των εκπαιδευτών.

Οι πρακτικές εφαρμογές και η καθοδή-
γηση αναμένεται να αυξήσουν σε μεγάλο 
βαθμό τα αποτελέσματα της εκπαίδευ-
σης, καθώς θα είναι μια γέφυρα μεταξύ 
θεωρίας και πράξης. Η καθοδήγηση από 
ειδικούς θα ενισχύσει την αποτελεσμα-
τικότητα, δίνοντας τους εκπαιδευτικούς 

Επαγγελματικά προσόντα 
των εκπαιδευτικών
στην Προσχολική Εκπαίδευση και Αγωγή
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αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή νέων 
πρακτικών στην εργασία τους και άμεση 
ανατροφοδότηση. Η ανεξάρτητη επο-
πτεία των εμπειρογνωμόνων μπορεί να 
προσφέρει προστιθέμενη αξία για τους 
οργανισμούς διασφαλίζοντας την ασφά-
λεια και την ευημερία των παιδιών που 
εμπλέκονται – αφού μπορεί να εγγυηθεί 
ότι οι μέθοδοι εφαρμόζονται επαρκώς 
και με κατάλληλο τρόπο.

Το μη παιδαγωγικό (ιατρικό και υποστη-
ρικτικό) προσωπικό στην Προσχολική 
Αγωγή κι Εκπαίδευση θα πρέπει να λει-
τουργεί σε συνεργασία με το παιδαγωγι-
κό προσωπικό και να λαμβάνει μέρος σε 
τακτική εκπαίδευση για επιμόρφωση και 
περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση όλων των ειδικών στην 
Προσχολική Εκπαίδευση και Αγωγή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες στις 
οποίες θα οδηγούνται να εντοπίσουν και 
να επεξεργαστούν τα δικά τους στερεό-
τυπα και τις δικές τους προκαταλήψεις, 
καθώς και για την ανάπτυξη μιας υγιούς 
παιδαγωγικής απόστασης, διατηρώντας 
συγχρόνως την ενσυναίσθησή τους και 
παραμένοντας υποστηρικτικοί προς τα 
παιδιά. Η διαχείριση των δομών στην 
Προσχολική Αγωγή κι Εκπαίδευση (ECE) 
θα πρέπει να γίνει πιο οριζόντια και λιγό-
τερο κάθετη, προκειμένου να προωθήσει 
την ενδυνάμωση και το πλαίσιο της επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και των μαθησια-
κών διαδικασιών.

Πρέπει να δοθεί περισσότερη αυτονομία 
στους διευθυντές για να ξεκινήσουν παι-
δαγωγικές και διοικητικές καινοτομίες, 
καθώς και να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
στα ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης και να οργανώσουν επιμορφωτικά 
προγράμματα σε συμφωνία με τις μακρο-
πρόθεσμες προτεραιότητες κάθε εκπαι-
δευτικού ιδρύματος.

Συνιστάται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και τα εποπτικά όργανα να παρέχουν τα-
κτικές ευκαιρίες για συζήτηση, συνεργα-
σία και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευ-
τικών και παιδαγωγών στην προσχολική 
αγωγή κι εκπαίδευση. Αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν συναντήσεις, ανοιχτές 
εκδηλώσεις σε νηπιαγωγεία / σχολεία 
/ κέντρα φροντίδας, συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών σε τοπικό, περιφερει-
ακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτά 
τα φόρουμ για συνεργασία, συζήτηση 
και ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και 
πρακτικών θα πρέπει να έχουν τακτικό 
χαρακτήρα.

Προτάσεις:
• Οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων προσα-

νατολισμένων στις καλές πρακτικές για εκπαιδευ-

τικούς ECE και άλλο προσωπικό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της σταδιοδρομίας τους και ανεξαρτήτως 

της τοποθέτησής τους σε δημόσια ή ιδιωτικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Η επιμόρφωση θα πρέπει να πραγματοποιείται 

μέσω πρακτικής εξάσκησης και βιωματικής μάθη-

σης. Παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε όλα 

τα επίπεδα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

κατά την εκμάθηση και εφαρμογή νέων μεθόδων.

• Υποστήριξη μιας από τα κάτω προς τα πάνω 

(bottom-up) στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

επαγγελματική ανάπτυξη στην Προσχολική Αγωγή 

κι Εκπαίδευση (ECE), με τη συμμετοχή ολόκληρης 

της σχολικής κοινότητας και σύμφωνα με έναν 

κατάλληλο και ολοκληρωμένο τρόπο.

• Οργάνωση τακτικών και δομημένων φόρουμ για 

συζήτηση, συνεργασία και ανταλλαγή ορθών πρα-

κτικών μεταξύ των επαγγελματιών.
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Πρέπει να γίνουν συστηματικές προ-
σπάθειες για τη δημιουργία βιώσιμων 
πρακτικών στην τάξη που είναι επικε-
ντρωμένες στα παιδιά και όχι κατευθυ-
νόμενες από τους ενήλικες και σύμφωνα 
με τα κριτήρια των ενηλίκων. Είναι απα-
ραίτητο να φροντίζουμε ώστε τα παιδιά 
να έχουν τον απαραίτητο ψυχολογικό 
και φυσικό χώρο για να περνούν περισ-
σότερο χρόνο με κίνηση, παιχνίδι και να 
μαθαίνουν κάνοντας βιωματική μάθηση 

παρά να ακολουθούν οδηγίες, να αντιγρά-
φουν πρότυπα και να επαναλαμβάνουν 
κάτι για να το μάθουν.

Τα περιβάλλοντα προσχολικής αγωγής 
κι εκπαίδευσης (ECE) πρέπει να δώσουν 
περισσότερο χώρο στα παιδιά για να εί-
ναι ο εαυτός τους, για να ανακαλύψουν 
τον κόσμο με τον δικό τους ρυθμό. Είναι 
αντιπαραγωγικό να «φυτεύουμε» ιδέες 
και μοντέλα στο μυαλό τους, να «χύνου-
με» έτοιμες γνώσεις, σχηματίζοντας 
τελικά πανομοιότυπα άτομα που έχουν 
παρόμοιες δεξιότητες. Πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη αξία στην ατομικότητα και 
κάθε παιδί πρέπει να υποστηρίζεται για 
να μάθει με τον δικό του συγκεκριμένο 
τρόπο.

Παιδιά

Προτάσεις:
• Να συνεχιστούν με συνέπεια οι προσπάθειες για 

την εφαρμογή μιας παιδοκεντρικής παιδαγωγικής.

• Προώθηση του σεβασμού προς το παιδί ως «μαθη-

σιακή οντότητα», ικανή να κάνει επιλογές.

• Προώθηση της αξίας της ατομικότητας και της δια-

φορετικότητας μέσα στην τάξη, αντιμετωπίζοντας 

την ως εκπαιδευτική ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο 

στη μαθησιακή διαδικασία.

και Προσχολική Εκπαίδευση και Αγωγή
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Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στις 
μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών 
τους αποδεικνύεται πολύ ωφέλιμη για τα 
συνολικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 
Για το σκοπό αυτό, συνιστάται να κάνε-
τε τις τάξεις πιο ανοιχτές στους γονείς, 
προκειμένου να προωθηθεί η συνεπής 
συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία 
της μάθησης. Οι τακτικές εκδηλώσεις 
παιδιών-γονέων που διοργανώνονται 
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να 
ανακοινώνονται στους γονείς αρκετές 
ημέρες νωρίτερα, και μπορούν να γίνο-
νται συστηματικά κάθε μήνα.

Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι διπλή: 
από τη μία πλευρά, οι γονείς θα πρέπει 
να μπορούν να παρατηρούν τα παιδιά στο 
φυσικό τους περιβάλλον μάθησης, το 
οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό 
στο σπίτι, απαιτεί διαφορετικό σύνολο 
δεξιοτήτων και ενθαρρύνει τις συμπερι-
φορές που μπορεί να είναι νέες για τους 
γονείς.

Από την άλλη πλευρά, οι γονείς πρέπει 
να συμμετέχουν ενεργά σε συλλογικές 
δραστηριότητες, που σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να επιτρέπει στα παιδιά και 
τους γονείς να μαθαίνουν ο ένας από τον 
άλλο και να συνεργάζονται για την επί-
τευξη ενός κοινού στόχου. Σημαντική 
πτυχή σε τέτοιες δραστηριότητες παι-
διών-γονέων θα ήταν η αλληλεπίδραση 
των γονέων με ολόκληρη την παιδική 
κοινότητα, κι όχι μόνο με τα δικά τους 
παιδιά.

Η συμμετοχή των γονέων μπορεί να είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για την προώ-
θηση ουσιαστικής μάθησης που έχει νό-

ημα για τα παιδιά, του επαγγελματικού 
προσανατολισμού των παιδιών και της 
γνώσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
πραγματικές καταστάσεις.

Οι γονείς θα μπορούσαν να διαδραματί-
σουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση 
της αξίας της διαφορετικότητας. Κάθε 
οικογένεια είναι μοναδική και η αλληλε-
πίδραση με τους γονείς μπορεί να επε-
κτείνει σημαντικά το πολιτιστικό φάσμα 
με τις παραδόσεις και τις γνώσεις, που 
προέρχονται από ποικίλα περιβάλλοντα 
και υπόβαθρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευ-
εργετικό για τις πολυπολιτισμικές κοι-
νότητες. Οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση 
και, τελικά, αποδοχή των διαφορών. 

Συμμετοχή των γονέων
στην Προσχολική Αγωγή κι Εκπαίδευση
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Προτάσεις:
• Ενθαρρύνετε και διευκολύνετε τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή των γονέων στην τάξη και τη μαθησιακή 

διαδικασία στο σύνολό της. Ενθαρρύνετε τόσο την 

παρατήρηση της μαθησιακής διαδικασίας όσο και 

τη συμμετοχή σε αυτήν από τους γονείς. 

• Ενθαρρύνετε τους γονείς να μοιράζονται με παιδιά 

που δεν είναι δικά τους, να παρουσιάζουν τη δική 

τους οικογενειακή «μυθολογία», η οποία με τη 

σειρά της ενθαρρύνει τον σεβασμό, αφού η πολυ-

μορφία παρουσιάζεται ως αξία και επεκτείνει την 

εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον κόσμο γύρω 

τους.
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Είναι υψίστης σημασίας να αναγνωρί-
σουμε τη σημασία της κοινωνικής και 
συναισθηματικής μάθησης (SEL) για τη 
βελτίωση του κλίματος στην τάξη τόσο 
για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα 
παιδιά.

Μια προσέγγιση SEL πρέπει να συνδέε-
ται με κάθε πτυχή της εργασίας σε ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αντί να θεωρείται 
περιφερειακή, ή SEL θα πρέπει να λαμβά-
νει προτεραιότητα όλο και περισσότερο 
σε όλα τα επίπεδα της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών.

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές 
ικανότητες των εκπαιδευτικών υπο-
στηρίζουν την ποιότητα της πρακτικής 
τους, ειδικά όσον αφορά τις σχεσιακές, 
συναισθηματικές και διαπολιτισμικές 
δεξιότητες. Οι ισχυρότερες σχέσεις ση-
μαίνουν μια εξαιρετική μαθησιακή διαδι-
κασία, παιδαγωγική χωρίς αποκλεισμούς 
και ουσιαστική εκπαίδευση για όλα τα 
παιδιά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εκ-
παιδευτικοί ηγέτες σε όλα τα επίπεδα να 
γνωρίζουν και να είναι πεπεισμένοι για 
τον ευεργετικό ρόλο της SEL.

Απαιτείται αλλαγή παραδείγματος (ιδε-
ών, συνθηκών και προτεραιοτήτων) 
προκειμένου να τεθεί η αξία της ποικι-
λομορφίας στο επίκεντρο των θετικών 
σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στο εκ-
παιδευτικό περιβάλλον, διαμορφώνο-
ντας την καρδιά των αξιών στην εκπαι-
δευτική κοινότητα. Τα παιδιά χτίζουν μια 
ισχυρότερη αίσθηση ταυτότητας και ευε-
ξίας και έχουν καλύτερα αποτελέσματα 
εκπαίδευσης και ευ ζην όταν κατανοείται 
και υποστηρίζεται η διαφορετικότητά 
τους σε όλα τα επίπεδα: οι διαφορετικές 
δυνατότητες, οι ικανότητες, τα ενδιαφέ-
ροντα και οι προοπτικές τους.

Κοινωνική και 
συναισθηματική μάθηση

Προτάσεις:
• Ενσωμάτωση προσεγγίσεων και εργαλείων SEL σε 

όλα τα επίπεδα κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

και στις πρακτικές σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες.

• Παροχή μέσων μέτρησης των κυριότερων 

πλεονεκτημάτων της SEL για το μαθησιακό 

περιβάλλον.

• Προτεραιότητα στις δεξιότητες που σχετίζονται 

με τη SEL και στην ανάπτυξη και επιμόρφωση πάνω 

σε αυτές.

• Έμφαση στην αξία της ποικιλομορφίας και 

στον τρόπο με τον οποίο η SEL βοηθά να 

συνειδητοποιήσουμε και να καλλιεργήσουμε αυτή 

την αξία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Προώθηση της βιώσιμης συνέχειας της SEL μεταξύ 

εκπαιδευτικών φάσεων και βαθμίδων.
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