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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το µέλλον της Ευρώπης βασίζεται στην ευφυή, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.
Η βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιµότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων ανά την
Ευρώπη είναι ουσιώδης και για τις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) αποτελεί την ουσιαστική βάση για την επιτυχή
δια βίου µάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ανάπτυξη και την µετέπειτα
απασχολησιµότητα. Συµπληρώνοντας τον κεντρικό ρόλο της οικογένειας, η ΠΕΦ έχει βαθύ
και µακροπρόθεσµο αντίκτυπο, τον οποίο, τα µέτρα που λαµβάνονται σε µεταγενέστερο
στάδιο δεν δύνανται να επιτύχουν. Οι πρώτες εµπειρίες των παιδιών διαµορφώνουν τη βάση
για όλη την επακόλουθη µάθηση. Αν κατά τα πρώτα έτη τεθούν σταθερά θεµέλια, η
µεταγενέστερη µάθηση είναι αποτελεσµατικότερη και πιθανότερο να συνεχιστεί καθόλη τη
διάρκεια του βίου, µειώνοντας τον κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αυξάνοντας
την δικαιοσύνη στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα και µειώνοντας το κόστος για την κοινωνία
από πλευράς χαµένων ταλέντων και δηµοσίων δαπανών σε κοινωνικά, υγειονοµικά ακόµη
και δικαστικά συστήµατα.1
Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» ως µέρος της βασικής στρατηγικής της
ΕΕ Ευρώπη 2020, τονίζει τον ρόλο της δηµιουργικότητας και καινοτοµίας για την
ανταγωνιστικότητά µας και για τη διαφύλαξη των προτύπων διαβίωσής µας σε
µακροπρόθεσµη βάση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπογραµµίζει ότι οφείλουµε να προσφέρουµε σε
όλους τους νέους µας την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό. Η ΠΕΦ διαθέτει το δυναµικό να δώσει σε όλους τους νέους ένα καλό
ξεκίνηµα για τον κόσµο του αύριο και να διασπάσει τον κύκλο µεταβίβασης της
µειονεκτικότητας από τη µια γενιά στην άλλη.
Τα οφέλη µιας υψηλής ποιότητος ΠΕΦ είναι ευρείας κλίµακας: κοινωνικά, οικονοµικά, και
εκπαιδευτικά. Η ΠΕΦ έχει να διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο στη θεµελίωση των βελτιωµένων
ικανοτήτων των µελλοντικών πολιτών της ΕΕ, παρέχοντάς µας τη δυνατότητα να
ανταποκριθούµε στις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προκλήσεις και να
δηµιουργήσουµε ένα περισσότερο εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, ικανό να συµβάλει και
να προσαρµοστεί στην τεχνολογική αλλαγή όπως αναφέρεται στην εµβληµατική «Ατζέντα
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»2. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η συµµετοχή σε
υψηλής ποιότητας ΠΕΦ οδηγεί σε σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα σε διεθνείς δοκιµασίες
επί των βασικών δεξιοτήτων, όπως οι PISA και PIRLS, ισοδύναµες µε πρόοδο από ένα έως
δύο σχολικά έτη3.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής «Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης» (COM (2006) 481)
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συµβολή
για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)682)
Αποτελέσµατα ΟΟΣΑ PISA 2009 Τόµος 2: Overcoming Social Background (2010) σ. 97-8; IEA, PIRLS
2006 International Report, (2007) σ. 158

EL

Η υψηλής ποιότητας ΠΕΦ επιτρέπει στους γονείς τον καλύτερο συνδυασµό οικογενειακών
και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό ώθηση στη
απασχολησιµότητά τους. Η ΠΕΦ υποστηρίζει τα παιδιά, όχι µόνο στη µελλοντική τους
εκπαίδευση, αλλά επίσης στην ένταξή τους στην κοινωνία, δηµιουργώντας κατάσταση
ευηµερίας και συµβάλλοντας στην απασχολησιµότητά τους όταν θα γίνουν ενήλικοι4.
Η ΠΕΦ είναι επίσης ιδιαίτερα επωφελής για τις ευάλωτες οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταναστών και των οικονοµικά ασθενέστερων· µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ξεφύγουν
από τη φτώχεια και την οικογενειακή δυσλειτουργία και να συµβάλλει µε τον τρόπο αυτό
στην επίτευξη των στόχων της εµβληµατικής πρωτοβουλίας της Ευρώπης 2020 «Ευρωπαϊκή
πλατφόρµα για την καταπολέµηση της φτώχειας»5.
Η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα µπορεί να συµβάλει σε µεγάλο
βαθµό - επιτρέποντας και δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν το
δυναµικό τους - στην επίτευξη δύο εκ των κυριότερων στόχων της Ευρώπης 2020,
ειδικότερα: την µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κάτω του 10%,
και την απαλλαγή τουλάχιστον 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Τρέχουσα κατάσταση και ο ρόλος της ΕΕ
Μέχρι τώρα, οι περισσότερες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ επικεντρώνονταν στην αύξηση της
ποσότητας των θέσεων σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης,
ώστε να καθίσταται δυνατό για περισσότερους γονείς, ειδικά µητέρες, να µετέχουν στην
αγορά εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002 στη Βαρκελώνη, τα κράτη µέλη
συµφώνησαν να παράσχουν µέχρι το 2010 θέσεις ολοήµερης φροντίδας σε επίσηµες
εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών µεταξύ τριών ετών
και της υποχρεωτικής έναρξης της σχολικής εκπαίδευσης και για το 33% τουλάχιστον των
παιδιών κάτω των τριών ετών. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε ήταν άνιση. Για τα παιδιά ηλικίας
0-3 ετών, πέντε χώρες υπερέβησαν το στόχο του 33% και πέντε άλλες τον προσεγγίζουν αλλά
η πλειονότητα υστερεί καθώς οκτώ χώρες έχουν επιτύχει µόνο 10% ή και λιγότερο6. Για τα
παιδιά άνω των 3 ετών, οκτώ χώρες υπερέβησαν το στόχο του 90% και τρεις άλλες τον
προσεγγίζουν αλλά η κάλυψη είναι κάτω του 70% σχεδόν στο ένα τρίτο των κρατών µελών.
Κατά το 2009, οι υπουργοί Παιδείας ενίσχυσαν την προσέγγιση αυτή θέτοντας ως νέο
ευρωπαϊκό στόχο τη συµµετοχή στην ΠΕΦ ενός ποσοστού 95% τουλάχιστον των παιδιών
ηλικίας µεταξύ 4 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης µέχρι το 2020.
Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα, ο σηµερινός µέσος όρος της ΕΕ είναι 92,3% µε
σηµαντικό αριθµό χωρών να υστερούν σε µεγάλο βαθµό.
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Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 26.11.2009, σχετικά µε την εκπαίδευση παιδιών που προέρχονται
από οικογένεια µεταναστών (ΕΕ 2009/C 301/07)
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 11.05.2010 σχετικά µε την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης (ΕΕ 2010/C 135/02)
Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής µε τίτλο: «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις
υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (SEC (2008) 2524)
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Συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, 2008 (%)

Εξέλιξη 2000-2008 (% σχετική µεταβολή)

100,0
99,5
99,0
98,8
97,8
97,3
95,6
95,1
94,6
94,6
94,3
92,3
91,8
90,9
90,4
90,3
88,9
88,5

Benchmark 2020

87,0
82,8
79,1
78,4
77,8
72,0
70,9
68,2
67,5
120

100

80

0,0
100
99,7 0,0
0,4
99,3
98,9 -1,0
98,8 -1,2
98,1-2,2
-2,7
95,1
15,7
94,5
9,4
94
0,8
93,9
13,1
93,6
92,7 -0,5
7,8
92,6
-4,0
90,7
1,0
90,7
6,1
89,2
6,8
88,8
88,2
86,7
10,2
84,7
81,8
3,9
79,8
6,8
79,4
76,6
-3,5
71,1
69,8
68,2-1,6
15,7
66,8

Γαλλία
Κάτω Χώρες
Βέλγιο
Ισπανία
Ιταλία
Μάλτα
Ηνωµένο Βασίλειο
Γερµανία
Εσθονία
Ουγγαρία
Σουηδία
Λουξεµβούργο
ΕΕ27
∆ανία
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Σλοβενία
Αυστρία
Λεττονία
Κύπρος
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβακία
Βουλγαρία
Λιθουανία
Ιρλανδία
Φινλανδία
Ελλάδα
Πολωνία

99,5

60

40

20

0

Πηγή: Γ∆ EAC – Πηγή στοιχείων : Eurostat – UOE

7

-10

-5

0

5

10

15

35,8
36,8
22,4

28,3
28,5

20

25

30

35

40

Κατά συνέπεια παραµένει µια σηµαντική πρόκληση όσον αφορά την επέκταση της κάλυψης
της παροχής προσχολικής εκπαίδευσης. Όµως και η ποιότητα της ΠΕΦ πρέπει να είναι
υψηλή. Γι’ αυτό τα κράτη µέλη κατά τα πρόσφατα έτη διακήρυξαν την επιθυµία τους να
συνεργαστούν στενότερα σε επίπεδο ΕΕ σε θέµατα που σχετίζονται µε την βελτίωση της
ποιότητας της ΠΕΦ. Το 2006, οι υπουργοί δήλωσαν ότι η ΠΕΦ δύναται να προσφέρει τα
υψηλότερα ποσοστά απόδοσης κατά τον µαθησιακό κύκλο της ζωής του ατόµου, ειδικά για
τις πλέον ευάλωτες οµάδες.8 Το 2008 συµφώνησαν σε µια σειρά προτεραιοτήτων
συνεργασίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα πολιτικής για τα σχολεία,
συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης προσιτής προσχολικής εκπαίδευσης υψηλής
ποιότητας9, και το 2009 ενέκριναν ένα στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στην εκπαίδευση και
κατάρτιση µέχρι το 2020, το οποίο συµπεριλήφθηκε µεταξύ των προτεραιοτήτων της
περιόδου 2009-2011 «για την προαγωγή γενικευµένης ισότιµης πρόσβασης και βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και της στήριξης των διδασκόντων στην προσχολική
εκπαίδευση»10.
∆εδοµένου του ρόλου της στην µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στην
προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην εκπαίδευση, η ΠΕΦ θα αποτελέσει µέρος των
στρατηγικών των κρατών µελών για την επιδίωξη των προτεραιοτήτων της Ευρώπης 2020.
Πολλά κράτη µέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους για εξέταση και µεταρρύθµιση του
συνόλου των συστηµάτων τους ΠΕΦ, ξεκινώντας από πολύ διαφορετικές θέσεις σε σχέση µε
τα ποσοστά µαθητών, την παροχή, την ποιότητα, τους πόρους, το σχεδιασµό και τη
διακυβέρνηση της ΠΕΦ.
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Για το Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει διακοπή σειράς µεταξύ του 2002 και 2003 (προηγούµενα στοιχεία
έχουν υπερεκτιµηθεί). Για την Ελλάδα το 2008 αντικαθίσταται από τα στοιχεία του 2007.
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου µε την αποτελεσµατικότητα και τη δικαιότητα στην εκπαίδευση και
στην κατάρτιση (ΕΕ C 298 της 8.12.2006)
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την προετοιµασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για
την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τοµέα (ΕΕ C 319 της 13.12.2008)
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε ένα στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στους
τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (‘ET 2020’) (ΕΕ C 119 της 28.5.2009)
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Ενώ πρόκειται για τοµέα που εµπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρµοδιότητα των κρατών
µελών, υφίσταται ευρύτατο πεδίο για πρόσθετη αξία από την ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία,
διευκολύνοντας τον εντοπισµό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ενθαρρύνοντας την
ανάπτυξη υποδοµών και χωρητικότητας για την ΠΕΦ και υποστηρίζοντας την έρευνα ανά την
ΕΕ ως προς διάφορες πτυχές της ποιότητας και του αντίκτυπου της ΠΕΦ.
Η παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται στα αιτήµατα κρατών µελών για έναρξη µιας
διαδικασίας συνεργασίας η οποία θα τα βοηθήσει να αντιµετωπίσουν την διττή πρόκληση που
αναφέρεται παραπάνω: την παροχή πρόσβασης στην προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση
σε όλους, αλλά επίσης τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής της µέσω καλά
ολοκληρωµένων υπηρεσιών που βασίζονται σε ένα κοινό όραµα του ρόλου της ΠΕΦ, των
αποτελεσµατικότερων διδακτικών πλαισίων και των δεξιοτήτων του προσωπικού και των
ρυθµίσεων διακυβέρνησης που απαιτούνται για την διάθεσή της.
Παραδείγµατα ορισµένων βέλτιστων πρακτικών ΠΕΦ ανά τον κόσµο υπάρχουν ήδη µεταξύ
κρατών µελών της ΕΕ. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιµοποιήσει την ανοικτή µέθοδο
συντονισµού προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη να εντοπίσουν, να αναλύσουν και να
διαδώσουν αποτελεσµατικές προσεγγίσεις πολιτικής αναφορικά µε την ΠΕΦ και να τις
µεταφέρουν στο δικό τους πλαίσιο. Θα χρησιµοποιήσει υφιστάµενα µέσα όπως το
Πρόγραµµα για τη διά Βίου Μάθηση και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την υποστήριξη της
καινοτοµίας, της ανάπτυξης του προσωπικού και των υποδοµών στην ΠΕΦ. Θα κάνει επίσης
χρήση του 7ου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, για την υποστήριξη
της έρευνας, της ανάλυσης και της ανάπτυξης στοιχείων αναφορικά µε τις πλέον
αποτελεσµατικές προσεγγίσεις της ΠΕΦ στην ΕΕ και αλλού.
2

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΦ

2.1

Καθολική και χωρίς αποκλεισµούς ΠΕΦ

Η πρόσβαση σε καθολικά διαθέσιµες, υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισµούς υπηρεσίες
ΠΕΦ είναι επωφελής για όλους. ∆εν βοηθά µόνο τα παιδιά να απελευθερώσουν το δυναµικό
τους, αλλά επίσης δύναται να συµβάλει ώστε οι γονείς και άλλα µέλη της οικογένειας να
κάνουν χρήση σχετικών µέτρων για να βελτιώσουν την απασχολησιµότητά τους, τη σχετική
µε την εργασία κατάρτισή τους, τη γονική αγωγή και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
Η προσχολική ηλικία είναι το στάδιο κατά το οποίο η εκπαίδευση δύναται να επηρεάσει κατά
τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο την ανάπτυξη των παιδιών και να βοηθήσει στην
αντιστροφή των χαρακτηριστικών της ευάλωτης οµάδας. Η έρευνα δείχνει ότι η φτώχεια και
η οικογενειακή δυσλειτουργία έχουν ισχυρότατο συσχετισµό µε τα χαµηλά εκπαιδευτικά
αποτελέσµατα. Υφίστανται ήδη µεγάλες διαφορές στην γνωσιακή, κοινωνική και
συναισθηµατική ανάπτυξη µεταξύ παιδιών προερχόµενων από πλούσιο και φτωχό υπόβαθρο
στην ηλικία των 3 ετών και, αν δεν αντιµετωπιστεί επί τούτου, το εν λόγω χάσµα τείνει να
διευρυνθεί µέχρι την ηλικία των 5 ετών. Έρευνα από τις ΗΠΑ δείχνει ότι ο ευεργετικός
αντίκτυπος της ΠΕΦ σε παιδιά φτωχών οικογενειών είναι διπλάσιος απ’ ό,τι σε παιδιά
προερχόµενα από περισσότερο ευνοηµένο περιβάλλον11. Η ΠΕΦ, εποµένως, είναι ιδιαίτερα
επωφελής για παιδιά από κοινωνικά λιγότερο ευνοηµένο περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένων
των µεταναστών και των µειονοτήτων.12 Όµως τα οφέλη που προσφέρει η ΠΕΦ είναι κάτι πολύ

11
12

EL

S.W. Barnett,' Maximising returns from prekindergarten education', (2004) σ. 10.
J. Bennett, ‘Benchmarks for early childhood services in OECD countries’, Innocenti Έγγραφο εργασίας
(2008), σ. 23; Joseph Rowntree Foundation, ‘Poorer children’s educational attainment’ (2010).
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περισσότερο από ένα µέσο διάσωσης από τη φτώχεια και, για όλες τις κοινωνικές οµάδες, αυτή
µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση ορισµένων εκπαιδευτικών προβληµάτων µε µονιµότερο
και αποδοτικότερο ως προς το κόστος τρόπο απ’ ό,τι οι παρεµβάσεις σε µεταγενέστερο στάδιο.13

Η ΠΕΦ αποτελεί σηµαντικό τρόπο µείωσης της συχνότητας της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, που συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε κοινωνικοοικονοµική µειονεξία. Μια καθολικά
διαθέσιµη ΠΕΦ υψηλής ποιότητας µπορεί να γεφυρώσει το χάσµα στην κοινωνική ανάπτυξη
και το επίπεδο αριθµητισµού και αλφαβητισµού µεταξύ παιδιών προερχόµενων από
κοινωνικά ευνοηµένο και κοινωνικά µη ευνοηµένο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας έτσι τη ρήξη
του κύκλου των χαµηλού επιπέδου αποτελεσµάτων και της απογοήτευσης που συχνά
οδηγούν στην εγκατάλειψη του σχολείου και, µε τον τρόπο αυτό, στη µεταβίβαση της
φτώχειας από την µια γενιά στην επόµενη14.
Για τα παιδιά των οικογενειών των διακινούµενων εργαζοµένων, τα στοιχεία δείχνουν ότι,
κατά γενικό κανόνα, συγκρινόµενα µε αυτόχθονες µαθητές, παρουσιάζουν ευρύ χάσµα ως
προς το επίπεδο των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται, ότι οι επιδόσεις της δεύτερης γενιάς
είναι χαµηλότερες από εκείνες της πρώτης σε πολλά κράτη µέλη και ότι τα ποσοστά της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι κατά µέσο όρο διπλάσια15. Οι οικογένειες
διακινούµενων εργαζοµένων συχνά δεν είναι εξοικειωµένες ούτε µε τη γλώσσα ούτε µε
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας υποδοχής, οπότε η υποστήριξη της µάθησης των παιδιών
τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η
συµµετοχή σε προγράµµατα ΠΕΦ µπορεί να είναι σε υψηλό βαθµό ευεργετική για τη
γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών των µεταναστών. Πρότυπα προγράµµατα στις
ΗΠΑ έδειξαν σηµαντικές θετικές επιδράσεις από πλευράς µεταγενέστερης εκπαιδευτικής
επιτυχίας και εισοδήµατος, αλλά επίσης από πλευράς εγκληµατικής συµπεριφοράς16. Η
παροχή έγκαιρης γλωσσικής συνδροµής σε παιδιά µε διαφορετική µητρική γλώσσα αποτελεί
σηµαντικό µέρος της βελτίωσης της προετοιµασίας τους για το σχολείο και τους επιτρέπει να
αρχίσουν η σχολική τους ζωή σε ισότιµη βάση µε τα άλλα παιδιά.
Η κατάσταση της µειονότητας των Ροµά, για παράδειγµα, είναι συχνά πιο δύσκολη και τα
περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν µια συστηµική πρόκληση για την παροχή
κατάλληλων εκπαιδευτικών ευκαιριών στα παιδιά Ροµά. Αν και οι ανάγκες τους για
υποστήριξη είναι µεγαλύτερες, τα ποσοστά συµµετοχής των παιδιών Ροµά στην ΠΕΦ είναι
γενικά σηµαντικά χαµηλότερα απ’ ό,τι των παιδιών του αυτόχθονος πληθυσµού και η
επέκταση των εν λόγω ευκαιριών αποτελεί βασική πρόκληση πολιτικής ανά την ΕΕ. Η ΠΕΦ
µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην υπέρβαση του εκπαιδευτικού µειονεκτήµατος που
αντιµετωπίζουν τα παιδιά Ροµά, όπως τονίζεται στις πιλοτικές δράσεις για την ένταξη των
Ροµά που βρίσκονται σε εξέλιξη τη στιγµή αυτή σε ορισµένα κράτη µέλη µε συνεισφορές
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ17.
Όσον αφορά τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, τα κράτη µέλη έχουν αναλάβει τη δέσµευση, µέσω
της προσχώρησής τους στη σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία,
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για εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισµούς18. Πάντως, περίπου το 2% του
ευρωπαϊκού σχολικού πληθυσµού συνεχίζει να φοιτά στο πλαίσιο χωριστών σχολείων. Η
ΠΕΦ προσφέρει το δυναµικό για µεγαλύτερη ένταξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, προετοιµάζοντας στο έδαφος για τη µεταγενέστερη ένταξή τους στα κανονικά
σχολεία.
Η υλοποίηση των δυνατοτήτων της ΠΕΦ για αντιµετώπιση των προκλήσεων ένταξης που
περιγράφονται παραπάνω εξαρτάται από τον σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση του
συστήµατος της ΠΕΦ. Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η καθολική πρόσβαση σε ποιοτική ΠΕΦ
είναι περισσότερο επωφελής από τις παρεµβάσεις που στοχεύουν αποκλειστικά στις
ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Η στόχευση της ΠΕΦ δηµιουργεί προβλήµατα επειδή αφενός
είναι δύσκολο στην πράξη να εντοπιστεί κατά τρόπο αξιόπιστο η οµάδα στόχος, κατά
δεύτερον στιγµατίζει τους δικαιούχους της και ακόµη δύναται να οδηγήσει σε διαχωρισµούς
τα µεταγενέστερα στάδια της εκπαίδευσης. Οι στοχευµένες υπηρεσίες είναι επίσης
περισσότερο εκτεθειµένες σε κίνδυνο ακύρωσης απ' ό,τι οι καθολικής εφαρµογής.
Είναι σηµαντικό να υποµνησθεί ότι οι υπηρεσίες ΠΕΦ, παρά το ότι είναι καλές, µπορούν
µόνο εν µέρει να αντισταθµίσουν την οικογενειακή φτώχεια και την κοινωνικοοικονοµική
µειονεξία. Για την αύξηση των µακροπρόθεσµων οφελών της ΠΕΦ υψηλής ποιότητας για τα
παιδιά που προέρχονται από µειονεκτικό περιβάλλον, θα πρέπει να γίνει σύνδυασµός της
ΠΕΦ µε πρωτοβουλίες σε άλλους τοµείς πολιτικής στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής
(απασχόληση, στέγαση, υγεία, κ.λπ.).
2.2

Αποτελεσµατική και δίκαιη χρηµατοδότηση

Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα, οι αποδόσεις επενδύσεων στην προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα είναι οι υψηλότερες δυνατές και ειδικότερα για εκείνους που
προέρχονται από µειονεκτικό περιβάλλον, ενώ η εκπαιδευτική επένδυση σε µεταγενέστερα
στάδια τείνει κατά τρόπο δυσανάλογο να είναι προς όφελος παιδιών προερχόµενων από
υψηλότερο κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο.
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Σχήµα 1: Απόδοση της επένδυσης σε διάφορα επίπεδα της διά βίου µάθησης
Ποσοστό
απόδοσης

Παιδιά από χαµηλό
κοινωνικοοικονοµικό
υπόβαθρο

Παιδιά από υψηλό
κοινωνικοοικονοµικό
υπόβαθρο

Ηλικία
Προσχολική
εκπαίδευση

Πρωτοβάθµια &
δευτεροβάθµια
εκπαίδευση

Τριτοβάθµια
εκπαίδευση

Εκπαίδευση
ενηλίκων

Πηγή: COM (2006) 481, σ.4

Το µοναδιαίο κόστος ανά παιδί στην ΠΕΦ δύναται να είναι τουλάχιστο το ίδιο υψηλό, όπως
στο σχολείο, ειδικά αν οι υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, αλλά η έρευνα δείχνει ότι η
ΠΕΦ υψηλής ποιότητας δύναται να βελτιώσει το λόγο κόστους/οφέλους. Με άλλα λόγια, η
υψηλότερη επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση βοηθά στην εξοικονόµηση χρηµάτων
αργότερα19. Εντούτοις, στα περισσότερα κράτη µέλη, οι ανά παιδί δηµόσιες δαπάνες στο
στάδιο της προσχολικής εκπαίδευσης είναι χαµηλότερες απ' ό,τι σε κάθε άλλο στάδιο20.
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία προτύπων χρηµατοδότησης της ΠΕΦ στα κράτη µέλη, η οποία
βασίζεται σε δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες χρηµατοδοτούν ή
συγχρηµατοδοτούν την παροχή ΠΕΦ για τα παιδιά άνω των 3 ετών από δηµόσιους πόρους,
όµως λιγότερα από τα µισά κράτη-µέλη της ΕΕ καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των
δαπανών χωρίς προσφυγή σε οικονοµική συµβολή από µέρους των οικογενειών. Για τα
παιδιά κάτω των τριών ετών υπάρχει η τάση ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Ορισµένα κράτη
µέλη προσφέρουν πρόσθετη οικονοµική συνδροµή, πρόσθετο προσωπικό και οικονοµικά
κίνητρα για τη διατήρηση προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών προς οµάδες εκτεθειµένες σε
κίνδυνο.
∆εδοµένης της µεγαλύτερης προσοχής εκ µέρους των κρατών µελών µέσω της πολιτικής για
την ΠΕΦ και των επιπτώσεων των περιορισµών στις δηµόσιες δαπάνες, υφίσταται έντονη
ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται κατά τον πλέον
αποτελεσµατικό τρόπο.
Οι βασιζόµενες στην αγορά υπηρεσίες έχουν την δυνατότητα να περιορίζουν την δηµόσια
δαπάνη και επιτρέπουν µεγαλύτερη επιλογή και έλεγχο από µέρους των γονέων, αλλά
εντούτοις αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζει τη διαθεσιµότητα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
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για όλους. Οι οικογένειες χαµηλών εισοδηµατικών τάξεων τείνουν να έχουν τη µεγαλύτερη
ανάγκη για φροντίδα παιδιών νωρίς και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος, αλλά συχνά δεν
µπορούν να πληρώσουν για τα παιδιά τους υπηρεσίες ΠΕΦ των οποίων το κόστος
διαµορφώνεται από την αγορά.
3.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΦ

3.1

∆ιδακτικό περιεχόµενο

Οι υπηρεσίες ΠΕΦ θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες και να παρέχονται κατά τρόπο που να
καλύπτουν πλήρη δέσµη των γνωστικών, συναισθηµατικών, κοινωνικών, και φυσικών
αναγκών των παιδιών. Οι ανάγκες αυτές διαφέρουν πολύ από εκείνες των µεγαλύτερων
παιδιών, σχολικής ηλικίας. Μια έρευνα δείχνει ότι τα πρώτα έτη της ζωής των παιδιών είναι
τα πλέον σηµαντικά για τη διαµόρφωσή τους. Τα θεµέλια για τις κυριότερες συνήθειες και
πρότυπά τους για όλη τη ζωή τους δηµιουργούνται στο στάδιο αυτό.
Η απόκτηση µη γνωστικών δεξιοτήτων (όπως η επιµονή, το ενδιαφέρον, η ικανότητα επαφής
µε τους άλλους) στα πρώιµα χρόνια είναι ουσιώδης για όλη την µελλοντική µάθηση και την
επιτυχή ένταξη στην κοινωνία και εποµένως το διδακτικό περιεχόµενο της ΠΕΦ θα πρέπει να
επεκτείνεται πέραν της µεταβίβασης των γνώσεων και να καλύπτει την πρόσδοση
κοινωνικότητας και δέσµης γνωσιακών πτυχών. Η ολοκλήρωση µεταξύ φροντίδας και
εκπαίδευσης είναι κατά συνέπεια απαραίτητη, ασχέτως του αν το σύστηµα της ΠΕΦ είναι
διαιρεµένο µεταξύ α) παιδικής φροντίδας από τη γέννηση µέχρι την ηλικία των τριών ετών
και β) προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 3 ετών µέχρι την ηλικία έναρξης της
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή βασίζεται σε ενιαίο πρότυπο που καλύπτει ολόκληρο το
φάσµα των ηλικιών από τη γέννηση µέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής
φοίτησης21.
∆εδοµένης της ευρείας δέσµης προσεγγίσεων που ισχύουν τη στιγµή αυτή ανά την ΕΕ, είναι
σηµαντική η εστίαση στο ζήτηµα της ποιότητας και καταλληλότητας του διδακτικού
περιεχοµένου και η ανάλυση και άντληση διδαγµάτων από τις ορθές εµπειρίες τα κράτη µέλη,
ώστε να διασφαλιστεί ο µέγιστος θετικός αντίκτυπος της ΠΕΦ.
3.2

Προσωπικό

Οι δεξιότητες του προσωπικού είναι βασικές για µια υψηλής ποιότητας ΠΕΦ. Η προσέλκυση,
η εκπαίδευση και η διατήρηση προσωπικού µε τα κατάλληλα προσόντα αποτελεί µεγάλη
πρόκληση. Οι τάσεις για ενοποίηση της παιδικής φροντίδας και της εκπαίδευσης απαιτούν
την αύξηση του επαγγελµατισµού του προσωπικού που εργάζεται σε υπηρεσίες ΠΕΦ, καθώς
και ένα υψηλότερο επίπεδο και ένα ευρύτερο φάσµα εκπαίδευσης, αλλά και κατά συνέπεια,
υψηλότερες αµοιβές, καλύτερες συνθήκες εργασίας, όµως τα γενικά χαρακτηριστικά του
προσωπικού παραµένουν διαφορετικά. Υπάρχει ακόµη µια τάση ανάθεσης του
«εκπαιδευτικού» έργου σε προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και της
«φροντίδας» σε προσωπικό χαµηλότερης εξειδίκευσης, πράγµα που συχνά οδηγεί σε
ασυνέχεια όσον αφορά τη φροντίδα και την εκπαίδευση των συγκεκριµένων παιδιών.
Επιπλέον, οι δέσµη θεµάτων που αντιµετωπίζονται από το προσωπικό της ΠΕΦ και η
ποικιλία των παιδιών των οποίων τους ανατίθεται η φύλαξη απαιτεί συνεχή προβληµατισµό
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ως προς την παιδαγωγική πρακτική, καθώς και µια συστηµική προσέγγιση της
επαγγελµατικής κατάρτισης. Σε πολλές χώρες, η κατάρτιση για την εργασία µε παιδιά
εκτεθειµένα σε κίνδυνο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αρχικής κατάρτισης, αλλά πολλές
άλλες πτυχές της διαφορετικότητας δεν καλύπτονται επαρκώς. Επιπλέον, το προσωπικό της
ΠΕΦ σπάνια διαθέτει τις ίδιες δυνατότητες για εισαγωγή στην εργασία, κατάρτιση κατά την
εργασία και συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη, όπως συµβαίνει µε τους δασκάλους των
σχολείων.
Έτσι, ενώ σηµειώθηκε πρόοδος σε πολλά κράτη µέλη προς µια περισσότερο επαγγελµατική
και εξειδικευµένη στελέχωση της ΠΕΦ, αυτό αρχίζει από µια χαµηλή βάση σε πολλές χώρες
και η βελτίωση της εν λόγω κατάστασης θα αποτελέσει σηµαντικό µέρος της οιασδήποτε
επέκτασης των υπηρεσιών ΠΕΦ.
Στο πλαίσιο του προσωπικού της ΠΕΦ υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα κατανοµής
φύλων. Σχεδόν το σύνολό του είναι γυναίκες. Αυτό έχει αποτελέσει το αντικείµενο ανησυχίας
επί µακρό χρονικό διάστηµα. Ορισµένες χώρες έχουν θέσει στόχους για την πρόσληψη
ανδρών στην ΠΕΦ ή επεδίωξαν εκ νέου σχεδιασµό του επαγγέλµατος ώστε να µειωθεί η
επικέντρωσή του στο ένα φύλο22. Υφίσταται µια πιεστική ανάγκη ώστε η σταδιοδροµία στον
τοµέα της ΠΕΦ να καταστεί ελκυστικότερη για τους άντρες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
3.3

∆ιακυβέρνηση της ΠΕΦ

Τα οφέλη από µια ποιοτική ΠΕΦ εµφανίζονται σε µακροπρόθεσµη, βάση, πράγµα που
σηµαίνει ότι το υπόλοιπο σύστηµα χρειάζεται να οικοδοµήσει πάνω σ’ αυτά ώστε να µην
χαθεί η καλή αρχή.
Μια συστηµική προσέγγιση στις υπηρεσίες ΠΕΦ σηµαίνει ισχυρή συνεργασία µεταξύ των
διαφόρων τοµέων πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η κοινωνική
πολιτική. Οι εν λόγω προσεγγίσεις επιτρέπουν στις κυβερνήσεις την οργάνωση και τη
διαχείριση πολιτικών κατά τρόπο απλούστερο και αποτελεσµατικότερο και τον συνδυασµό
πόρων για παιδιά και τις οικογένειές τους. Αυτό απαιτεί µια συνεκτική ενόραση την οποία
συµµερίζονται όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των γονέων, ένα
κοινό πλαίσιο πολιτικής µε σαφείς στόχους ανά το σύστηµα και σαφώς καθορισµένους
ρόλους και ευθύνες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η εν λόγω προσέγγιση βοηθάει επίσης
τις υπηρεσίες της ΠΕΦ να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Η ανταλλαγή
πολιτικών και η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να βοηθήσει τις χώρες να µάθουν η µια
από τις ορθές πρακτικές της άλλης στο πλαίσιο αυτού του σηµαντικού και απαιτητικού
καθήκοντος.
Η οµαλή µετάβαση από τον ένα θεσµό στον άλλο (π.χ. από την προσχολική στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση) απαιτεί αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των θεσµών, καθώς
επίσης και συνέχεια από πλευράς περιεχοµένου και προτύπων. Επιπλέον, η αυξανόµενη
κοινωνική πολυµορφία στην ΕΕ και η πρόκληση του συνδυασµού όλο και πιο διαφορετικών
κοινωνικοπολιτιστικών πλαισίων καθιστά τη µετάβαση από την οικογένεια στην ΠΕΦ, και
µεταξύ διαφόρων ηλικιακών οµάδων εντός του ίδιου συστήµατος, όλο και σηµαντικότερη.
Οι µηχανισµοί διασφάλισης της ποιότητας για την ΠΕΦ χρειάζεται κανονικά να βασίζονται
σε ένα συµφωνηµένο παιδαγωγικό πλαίσιο, που να καλύπτει την όλη περίοδο µεταξύ
γέννησης και έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Τα πλαίσια αυτά είναι ευρύτερα
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από ένα παραδοσιακό διδακτικό σύνολο. Αυτά µπορούν να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις
αναφορικά µε τις δεξιότητες του προσωπικού, τους παιδαγωγικούς προσανατολισµούς και
πρότυπα και το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης. ∆ύνανται
επίσης να προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα που επιδιώκουν, τα οποία δύνανται να
συµβάλλουν στην παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού σε συνεργασία µε τους γονείς
και το προσωπικό της ΠΕΦ και να διευκολύνουν την πρόοδό του στα περαιτέρω
εκπαιδευτικά στάδια. Τα πλαίσια δύνανται να ορίζουν συγκεκριµένα πρότυπα ανά το
σύστηµα ως προς τα οποία δύνανται να µετρηθούν τα αποτελέσµατα και να εφαρµοστούν
κανόνες διασφάλισης ποιότητας.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η παρούσα ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της ΠΕΦ ανά την ΕΕ µέσω της
συµπλήρωσης των υφισταµένων ποσοτικών στόχων µε µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης
και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε ανταπόκριση στα
αιτήµατα που περιέχονται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του 2008 και του 2009 για
περισσότερη συνεργασία στον τοµέα της πολιτικής αναφορικά µε θέµατα ΠΕΦ και την
πρόκληση του νέου ευρωπαϊκού στόχου συµµετοχής στην ΠΕΦ, προτείνεται µια ατζέντα
εργασίας µεταξύ κρατών µελών σχετικά µε βασικά ζητήµατα σχετιζόµενα µε την πρόσβαση
και την ποιότητα, µε την υποστήριξη ενεργειών της Επιτροπής. Η εν λόγω ατζέντα
συνοψίζεται στα παρακάτω πλαίσια. Η εν λόγω εργασία θα µπορούσε να οργανωθεί µέσω της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού και να εστιαστεί τον εντοπισµό και την ανάλυση κοινών
προκλήσεων, προτύπων ορθής πρακτικής και των τρόπων µεταβίβασης επιτυχών
προσεγγίσεων σε άλλα συστήµατα.
Η ΠΕΦ έχει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και, µε τον τρόπο αυτό, βασικές προκλήσεις, καθώς επίσης και πιθανές λύσεις, στον
εν λόγω τοµέα θα επισηµαίνονταν στα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης των κρατών
µελών για την ανταπόκριση στις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020. Η ανάγκη άντλησης
διδαγµάτων από την ορθή πρακτική και εµπειρία ανά την ΕΕ και µε τον τρόπο αυτό η
βελτίωση της πολιτικής αναφορικά µε την ΠΕΦ, είναι πιεστική.
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Προτεινόµενα θέµατα για συνεργασία στον τοµέα της πολιτικής µεταξύ κρατών µελών.
Πρόσβαση στην ΠΕΦ
• Η αποτελεσµατική χρήση της ΠΕΦ για την υποστήριξη της ένταξης και τη µείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
• Η διεύρυνση της πρόσβασης σε ποιοτική ΠΕΦ για µη ευνοηµένα παιδιά, µετανάστες,
παιδιά Ροµά (όπως κίνητρα για συµµετοχή µη ευνοηµένων οικογενειών, προσαρµογή της
παροχής υπηρεσιών στις ανάγκες των οικογενειών και αυξηµένη προσβασιµότητα και
χαµηλό κόστος)
• Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τον αντίκτυπο της καθολικής
έναντι της στοχευµένης παροχής υπηρεσιών
• Μελέτη αποτελεσµατικών προτύπων χρηµατοδότησης και ορθή ισορροπία µεταξύ
δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων
Ποιότητα της ΠΕΦ
• Εξεύρεση της ενδεδειγµένης ισορροπίας στο διδακτικό περιεχόµενο µεταξύ γνωστικών και
µη γνωστικών στοιχείων
• Προαγωγή της επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού
επαγγελµατικά προσόντα χρειάζονται και για ποια καθήκοντα

της

ΠΕΦ:

ποια

• Ανάπτυξη πολιτικών για την προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση προσωπικού µε τα
κατάλληλα προσόντα στην ΠΕΦ
• Βελτίωση της ισορροπίας των φύλων µεταξύ του προσωπικού της ΠΕΦ
• Μετακίνηση προς συστήµατα ΠΕΦ που ενσωµατώνουν φροντίδα και εκπαίδευση και
βελτιώνουν την ποιότητα, την ισότητα και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.
• ∆ιευκόλυνση της µετάβασης µικρών παιδιών από την οικογένεια στην εκπαίδευση/
φροντίδα και από το ένα επίπεδο της εκπαίδευσης στο άλλο
• ∆ιασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου: σχεδιασµός συνεπών, καλά συντονισµένων
παιδαγωγικών πλαισίων, µε τη συµµετοχή βασικών συντελεστών
.
Για παροχή στήριξης, η Επιτροπή θα:
• Προαγάγει τον εντοπισµό και την ανταλλαγή ορθών πολιτικών και πρακτικών µέσω της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση µε τα κράτη µέλη
(ET2020)

EL

EL

• Στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων αναπτύσσοντας διεθνικά σχέδια και
δίκτυα βάσει του προγράµµατος δια βίου µάθησης
• Παράσχει υποστήριξη για έρευνα στους εν λόγω τοµείς βάσει του 7ου προγράµµατος
πλαισίου για Έρευνα και Ανάπτυξη
• Ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να επενδύσουν στους λόγω τοµείς µέσω των διαρθρωτικών
ταµείων, ιδίως µέσω παροχής στήριξης για την κατάρτιση προσωπικού και για την
ανάπτυξη προσβάσιµης υποδοµής.
•
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