ΤΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η ταχύτατη εξέλιξη της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο
ζωής μας και αυτό έχει ως επακόλουθο να αλλάξουν και οι προϋποθέσεις στην αγωγή των παιδιών.
Ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των μητέρων απασχολείται σε επαγγελματικές
δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανάγκης για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι
καλούνται να καλλιεργήσουν την ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών ηλικίας 0 μέχρι 5 ετών. Το διάστημα
από 0 μέχρι 5 ετών είναι το σημαντικότερο για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και τη θέση βάσεων για το
παιδί.
Διεθνώς πλέον δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αγωγή του παιδιού από την πρώτη κιόλας ηλικία,
κάτι το οποίο έχει γίνει συνείδηση και στις Ελληνικές οικογένειες. Οι εικόνες και τα πρότυπα
συμπεριφοράς που μεταφέρονταν στα παιδιά κατά αποκλειστικότητα από τις προηγούμενες γενιές, όταν
αυτή τη φροντίδα και ευθύνη είχαν αναλάβει παππούδες και γονείς, έχει –σωστά- αντικατασταθεί από την
προσχολική αγωγή που προσφέρουν οι βρεφικοί-παιδικοί σταθμοί.
Ο ρόλος των βρεφικών και παιδικών σταθμών εκτός από τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση που
προσφέρουν πρέπει να είναι και συμβουλευτικός στην οικογένεια. Γι ‘αυτό πρέπει να υπάρχει στενή
επαφή και συνεργασία με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Πρέπει να γίνει έντονα αντιληπτό ότι οι
εκπαιδευτικοί του παιδικού σταθμού «μεγαλώνουν» και ανατρέφουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους.
Για αυτό το λόγο η επιλογή του βρεφικού και παιδικού σταθμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη
σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τους γονείς.
Πρώτα απ’όλα το περιβάλλον του σταθμού πρέπει ηρεμεί και να χαλαρώνει τα παιδιά, με ζεστά
χρώματα και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Χώροι και γωνιές προσιτές οι οποίες καλωσορίζουν το παιδί
καθημερινά. Αίθουσες απασχόλησης ευήλιες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών και άνετες.
Παιχνίδια που είναι ασφαλή και ελκυστικά στα παιδιά βοηθώντας τα να αναπτύξουν τη φαντασία τους και
να τα προετοιμάσουν για τους ρόλους τους οποίους θα κληθούν αργότερα να αναλάβουν, σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Χώρος ανάπαυσης για τα παιδιά που φιλοξενούνται πολλές ώρες στο σταθμό ώστε πραγματικά να
αισθάνονται και αυτή τη δυνατότητα που τους προσφέρεται από το νέο τους δεύτερο σπίτι.
Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί επίσης στην υγειινή φροντίδα του περιβάλλοντος και του
παιδιού. Ο γονιός πρέπει να προσέξει επιλέγοντας τον παιδικό σταθμό του παιδιού του τον αριθμό των
παιδιών που αναλογεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και αν το προσωπικό είναι εξειδικευμένο.
Πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο χώρος λειτουργεί και έχει άδεια σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις της
Διεύθυνσης Κοινωνικής και άρα ελέγχεται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
Στην Ελλάδα όπου ο καιρός είναι ήπιος τους περισσότερους μήνες του χρόνου, η ύπαρξη ειδικά
διαμορφωμένου χώρου για υπαίθριες δραστηριότητες (κήπος και παιδική χαρά) είναι απαραίτητη.
Για την επιτυχία όμως της φροντίδας και διαπαιδαγώγησης των παιδιών στους παιδικούς ή
βρεφονηπιακούς σταθμούς απαιτείται και η ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων απασχόλησης
και υποστήριξης τους. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξυπηρετεί την υγιή σωματική
εξέλιξη των παιδιών, να υποστηρίζει τη γλωσσική έκφραση και τις σκέψεις τους, να τα προετοιμάζει για

την είσοδό τους στο σχολείο και κυρίως να συντελεί στην απόκτηση όλων των υγεινών και ηθικών
συνηθειών δημιουργώντας πολιτισμένους και ευτυχισμένους ανθρώπους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ

Σχολικό περιβάλλον
Ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα
Προσωπικό υπομονετικό, με αγάπη και υπευθυνότητα
Συνολικό περιβάλλον ευχάριστο
Θετική επικοινωνία με τα παιδιά
Το άτομο που σας ενημερώνει είναι γνώστης της προσχολικής εκπαίδευσης
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Ασφάλεια
Συνεχής επίβλεψη των χώρων
Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με την ηλικία
Καθαριότητα και πλύσιμο των εκπαιδευτικών
Τα φάρμακα και οι χημικές ουσίες φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά
Κάμερες ασφαλείας
Άδεια λειτουργίας
Ανιχνευτές καπνού, συστήματα πυρόσβεσης
Πληροφόρηση απαιτούμενων εμβολιασμών
Οι κλειδωμένες είσοδοι αποτρέπουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων

Επικοινωνία με τους γονείς
Συχνή προφορική και γραπτή επικοινωνία
Παροχή εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων
Συγκεντρώσεις γονέων

Εκπαιδευτικό περιβάλλον
Παρέχει ευχάριστο περιβάλλον για μάθηση
Προετοιμάζει κατάλληλα τα παιδιά για το νηπιαγωγείο
Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω των ατομικών/ομαδικών δραστηριοτήτων
Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν κάθε παιδί ξεχωριστά και το ενθαρρύνουν για να εξερευνήσει
και να ανακαλύψει με το δικό του τρόπο
Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με την ηλικία
των παιδιών
Καθημερινό υπαίθριο παιχνίδι στην παιδική χαρά (καιρού επιτρέποντος)
Οι αίθουσες περιλαμβάνουν γωνιές εκμάθησης για δραματοποίηση, επίλυση προβλημάτων,
δημιουργικές κατασκευές, και ανάγνωση

Εγκαταστάσεις
Καθαριότητα
Δεν υπάρχουν επικίνδυνα σημεία που χρειάζονται επισκευές
Χώροι υγιεινής νηπίων

