Συνήθεις ερωτήσεις σε έναν πάροχο παιδικής
φροντίδας
Τα ποιοτικά προγράμματα παιδικής φροντίδας κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια, υποστήριξη και
φροντίδα. Υποστηρίζουν την μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού μέσω της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ
γονέων και παρόχων, ενώ ένα ενδιαφέρον και ζεστό περιβάλλον βοηθά το παιδί να μεγαλώσει και αναπτυχθεί
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις σαν οδηγό στην αναζήτηση σας για ποιοτική παιδική φροντίδα
που να καλύπτει τόσο τις δικές σας ανάγκες όσο και του παιδιού σας.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΊ ΔΊΑΘΕΣΊΜΌΤΗΤΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ:

1. Υπάρχει διαθεσιμότητα; (εάν όχι, υπάρχει λίστα αναμονής και ποιο
το μέγεθος της;)

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ
ενός αδειοδοτημένου κέντρου
ή μιας ιδιωτικής οικίας.
Ορισμένες ιδιωτικές οικίες
φροντίδας συσχετίζονται με
αναπτυχθεί αδειοδοτημένα
πρακτορεία και άλλες όχι. Το
κόστος διαφέρει.

2. Πόσο κοστίζει; Υπάρχει επιπλέον κόστος; (ρωτήστε τους
πάροχους φροντίδας για επιπλέον κόστος, π.χ. διακοπές, μέρες
ασθένειας, αργοπορημένη παραλαβή ή κόστος αιτήσεως)
3. Υπάρχουν επιδοτούμενες θέσεις διαθέσιμες στο εν λόγω κέντρο;
4. Προσφέρετε πλήρους ή μερικού χρόνου εγγραφή;
5. Πόσο ευέλικτοι είστε με το ωράριο παράδοσης/παραλαβής;
6. Ποιος ο τρόπος επικοινωνίας των παρόχων φροντίδας με τους γονείς
και πότε δύνανται να επισκεφθούν οι γονείς;
ΥΓΕΊΑ ΚΑΊ ΑΣΦΑΛΕΊΑ
1. Είστε αδειοδοτημένοι ή μη;
2. Ποιος ο αριθμός των παιδιών που φροντίζετε;
3. Με ποιο τρόπο διασφαλίζετε την υγεία των παιδιών; (π.χ. ύπνος,
καθαριότητα)

ΓΕΓΟΝΟΣ:
Μη αδειοδοτημένοι πάροχοι
δεν δύνανται να φροντίζουν
περισσότερα από πέντε
παιδιά στην οικία τους.

4. Τι συμβαίνει σε περίπτωση ασθενείας του παιδιού; (π.χ. (πώς) μεταφέρονται
στην οικία τους ή τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη;)
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5. Ποια μέτρα ασφαλείας είναι εγκατεστημένα; (π.χ. πυροσβεστήρας, ανιχνευτής καπνού, κουτί πρώτων
βοηθειών, πόρτες και πρίζες ασφαλείας)
6. Ποιο είναι το σχέδιο εκκένωσης έκτακτης ανάγκης;
7. Παρέχετε σχέδιο αναφυλαξίας για παιδιά με σοβαρές αλλεργίες;

ΦΑΓΗΤΌ ΚΑΊ ΔΊΑΤΡΌΦΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ:

1. Τι είδος δεκατιανού και γευμάτων παρέχετε;

Γεύματα που περιλαμβάνουν
και τις 4 κατηγορίες τροφίμων.

2. Το φαγητό προετοιμάζεται στις εγκαταστάσεις σας ή μεταφέρεται
εκεί;

3. Υπάρχουν τρόφιμα μη επιτρεπόμενα στις εγκαταστάσεις; (π.χ. ξηροί καρποί ή άλλα αλλεργιογόνα;)
4. Είστε σε θέση να προνοήσετε για τις διατροφικές ανάγκες της οικογενείας μας;
5. Υπάρχει διαθέσιμος ψύκτης για μητρικό γάλα καθώς και πρόγραμμα σίτισης;

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΊ ΠΑΊΧΝΊΔΊ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ:

1. Με τι θα ασχολείται το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας;
2. Με ποιον τρόπο το παιχνίδι υποστηρίζει τη μάθηση, τη
δημιουργικότητα και την κοινωνική συναναστροφή;

• Περιβάλλον που υποστηρίζει
την μάθηση των παιδιών
μέσα από το παιχνίδι και την
εξερεύνηση

3. Με ποιο τρόπο ενθαρρύνεται το παιχνίδι σε κλειστούς και
εξωτερικούς χώρους; Ποιος ο χρόνος παραμονής σε εξωτερικό
χώρο;

• Καλοδεχούμενη και
επιθυμητή συμμετοχή της
οικογένειας

4. Με ποιον τρόπο ενσωματώνονται οι διαφορετικές πολιτιστικές
παραδόσεις στο πρόγραμμα;

5. Ποιος είναι ο τρόπος συμμετοχής των μελών της οικογένειας στο πρόγραμμα;
6. Τί συμβαίνει σε περίπτωση θυμού ή ανησυχίας ενός παιδιού;

ВОСПИТАТЕЛИ И ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
1. Τί προσόντα ή επαγγελματική κατάρτιση έχουν το προσωπικό και οι
πάροχοι; (π.χ. Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας)
2. Υπάρχει άτομο στις εγκαταστάσεις με πιστοποίηση Πρώτων
Βοηθειών και Ανάνηψης;

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ:
Προσωπικό ή πάροχο με
προσόντα ή επαγγελματική
κατάρτιση σχετική με την
ενασχόληση με παιδιά.

3. Τί συμβαίνει σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας του προσωπικού ή του παρόχου;
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