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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί 

μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού.  Τα παιδιά εγκαταλείπουν την 

μικρή κοινωνία του νηπιαγωγείου για να γίνουν μέλη μιας μεγαλύτερης ομάδας, 

αυτής του δημοτικού σχολείου.  Σημείο αναφοράς είναι οι απαιτήσεις αλλά και οι 

προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν  σε αυτό το «μεγάλο» σχολείο, οι 

οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις δυσκολίες στα μαθήματα, αλλά περαιτέρω 

και στην ένταξη των μικρών μαθητών στη σχολική ζωή και κατά συνέπεια στην 

κοινωνία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση των 

νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και για να αποφευχθούν οι δυσκολίες οι 

οποίες παρατηρούνται, θα πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που να 

το ευνοούν.  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε και να αναπτύξουμε τους 

παράγοντες που θα βοηθήσουν  και θα ευνοήσουν την ομαλή μετάβαση του παιδιού 

της προσχολικής ηλικίας και την ετοιμότητα του παιδιού αυτού προς την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή και παρουσιάζεται μια θεωρητική 

θεμελίωση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στη σχολική πραγματικότητα και μέσα 

από βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες παρατίθενται τονίζουν τη σημαντικότητα του 

θέματος. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο αναλύεται η καινοτομία και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.  Εκπαιδευτικά καινοτόμες προσεγγίσεις ευνοούν αυτή τη μετάβαση. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σχέδια δράσης  ως καινοτόμα πρακτική 

στο σχολικό πλαίσιο, τα οφέλη που προκύπτουν από τα σχέδια δράσης καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισάγουν τα σχέδια δράσης στα 

πλαίσια του μαθήματος. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο περιγράφουμε πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός μέσω των 

σχεδίων δράσης να επιτύχει την ομαλή μετάβαση των νηπίων προς το δημοτικό 
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σχολείο, δηλαδή τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα μοντέλα που θα 

επηρεάσουν αυτή την ομαλή μετάβαση των μικρών μαθητών. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας που θα 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα 

αφορά την μετάβαση αυτή. 

Στο 6
ο
 κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και επιπλέον 

γίνεται διερεύνηση συσχετίσεων ανάμεσα σε μεταβλητές που αφορούν τη 

συγκεκριμένη έρευνα. 

Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και δίνονται κάποιες 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον αλλά και προτάσεις διαμόρφωσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The transition of infants from kindergarten to elementary school is an 

extremely critical experience in the child's life. Children leave the little kindergarten 

society to join a larger group, that primary school. Reference points are the 

requirements and the challenges they are going to encounter in this "big" school, 

which not only have to do with the difficulties in the lessons, but also the inclusion of 

small pupils in school life and consequently in society . 

In order to achieve a smooth transition from the kindergarten to the elementary 

school and to avoid the difficulties that are encountered, the conditions should be 

created to favor it. 

The aim of this paper is to present and develop the factors that will help and 

promote the smooth transition of the child of pre-school age and the child's readiness 

for primary education 

The first chapter contributes an introduction and presents a theoretical 

foundation of the smooth transition of infants into school reality and through 

bibliographical references which are listed emphasize the importance of the subject. 

The second chapter analyzes innovation and its role in educational reality. 

Educationally innovative approaches favor this transition. 

Chapter 3 presents action plans as an innovative practice in the school context, 

the benefits of action plans and the way in which teachers can introduce action plans 

within the course. 

In the 4th chapter we describe how the teacher through the action plans can 

achieve the smooth transition of the infant to primary school, ie the activities, 

processes and models that will affect this smooth transition of the pupils. 

The fifth chapter analyzes the research methodology to be used to create a 

questionnaire on this transition. 

Chapter 6 lists the results of the survey and further investigates correlations 

between variables relevant to this research. 
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Finally, the findings of the survey are presented and some suggestions for 

further future research are provided, as well as suggestions for the formulation of 

educational policy. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

Η ομαλή μετάβαση από την μία σχολική μονάδα στην άλλη είναι μείζον 

ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την 

οικογένεια των μαθητών και την κοινωνία γενικότερα και για το λόγο αυτό έχει 

αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Η αναγκαιότητα της έρευνας σχετίζεται με 

τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην τάξη, με τη 

συνεργασία των σχολικών μονάδων και την ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ των 

νηπίων, ώστε η μετέπειτα εκπαιδευτικός να μπορεί να σχεδιάσει το εκπαιδευτικό της  

έργο.  Η πιο κρίσιμη μετάβαση είναι εκείνη από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, διότι 

το παιδί βρίσκεται στην πιο κρίσιμη ηλικία, στην πιο ευαίσθητη περίοδο της ζωής 

του, διότι σε εκείνη την ηλικία αρχίζει να διαμορφώνει όχι απλώς τον προφορικό 

αλλά και τον γραπτό του λόγο και στο σχολικό περιβάλλον αρχίζει να αναπτύσσεται 

η προσωπικότητά του με γοργούς ρυθμούς.  

Οι επιδιώξεις που έχουμε για τους μαθητές είναι η διασφάλιση της ομαλής 

μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της 

αυτοεικόνας των μαθητών.  Επίσης μέσα από δραστηριότητες που θα γεφυρώσουν το 

χάσμα μεταξύ οικογένειες – νηπιαγωγείου και δημοτικού, τα νήπια θα είναι σε θέση 

να γεφυρώσουν αυτά τα κενά.   

Η εφαρμογή κάποιων πρακτικών από την πλευρά του νηπιαγωγού και του 

δασκάλου, η μεταξύ τους συνεργατική διάθεση και η συνεργασία με τους γονείς, 

μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη της ομαλής μετάβασης του παιδιού από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Ο εμπλουτισμός των παιδαγωγικών πρακτικών 

μέσω της καινοτομίας, οι καινοτόμες δράσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την 

επίτευξη του στόχου της ομαλής μετάβασης.  

Η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την 

εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και 

κοινωνικό τομέα.  Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή 

και μπορεί να οδηγήσει στο στόχο με μεγαλύτερη επιτυχία. (BMS MANAGEMENT 

CONSULTANTS S.A., 2007 – 2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

2.1. Εκπαιδευτικό σύστημα και εισαγωγή καινοτομιών 

 

Η εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση στοχεύει στην ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή - εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορικά με μία 

καινοτόμο εκπαιδευτική δραστηριότητα ο μαθητής μπορεί συμμετάσχει ενεργά μέσα 

από τη σύλληψη μίας αρχικής ιδέας. Η καινοτομία στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό 

γίνεται φανερή μέσα από τη μορφή διαθεματικών προσεγγίσεων, που στηρίζονται στη 

βιωματική, συνεργατική και πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Πέζαρου, 

Χριστόγερου & Αρμενιάκου, 2013). Η καινοτομία ως έννοια εκκινεί από την 

οικονομία, στοχεύοντας στο να δηλώσει την ύπαρξη και τη εφαρμογή νέων ιδεών 

στην οικονομική δραστηριότητα και κυρίως σε επίπεδο επιχείρησης. Εν συνεχεία 

χρησιμοποιήθηκε σε διάφορους κλάδους.  

Ως καινοτομία μπορεί να οριστεί η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό 

την παραγωγή και παροχή νέων ή και ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, 

διαδικασιών και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής και 

εμπορικής εφαρμογής. Η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και 

την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και 

κοινωνικό τομέα.  Μια Καινοτόμος Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή 

και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους 

παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική 

δομή ενός οργανισμού (BMS MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., 2007 – 

2013). 

Αναφορικά με την εκπαίδευση και την καινοτομία, θα πρέπει να γίνει 

κατανοητός ο προσανατολισμός του σχολείου, ο οποίος έχει κοινωνική και ατομική 

διάσταση. Το σχολείο δρα σε κοινωνικό χώρο για την επίτευξη των στόχων του και 

εκφράζει δράση στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις. Ακόμη, 

λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες και αρχές που ρυθμίζουν την ατομική ή ομαδική 
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συμπεριφορά των μελών της σχολικής κοινότητας. Επομένως, για να 

αντιμετωπιστούν περιπτώσεις σταθερότητας και ομοιομορφίας που παίρνουν τη 

μορφή στασιμότητας και η εμμονή στην παράδοση, τα σχολεία ως εκπαιδευτικοί 

φορείς, προσανατολίζονται σε υιοθέτηση καινοτόμων θέσεων για να βελτιωθεί ο 

βαθμός αποτελεσματικότητας (Θεοδωρόπουλος, 2012). Το ίδιο το σχολικό 

περιβάλλον στην καθημερινή πράξη, επιχειρεί να δώσει έμφαση στην καινοτομία, 

θέτοντας μεταρρυθμιστικούς στόχους και επιχειρώντας την πραγματοποίησή τους 

(Κυπριανός, 2012). Η καινοτομία στην εκπαίδευση συνδέεται με κάθε νέο σχολικό 

εγχείρημα που αφορά τη σχολική οργάνωση, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα 

προγράμματα σπουδών, τις εφαρμογές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τις δομές και 

τις παιδαγωγικές πρακτικές. Αναφέρεται λοιπόν, σε ιδέες που χρειάζονται για την 

επίτευξη ανανεωτικών στόχων στο πρόγραμμα (Κωτούλα, 2000, 19-20) 

H καινοτομία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά 

ενδιαφέροντα, αφού θεωρείται ως η κινητήριος δύναμη για την πραγμάτωση της 

καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τομείς άντλησης των καινοτόμων 

θεμάτων μπορεί να αφορούν την προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση, το 

περιβάλλον και την αειφορία, την τέχνη και την τεχνολογία, καθώς και ζητήματα 

κοινωνικού προβληματισμού (Πέζαρου, Χριστόγερου & Αρμενιάκου, 2013). Ο 

Μπαμπινιώτης (2002) σχετίζει την καινοτομία με την αλλαγή. Ο όρος αλλαγή έχει 

πιο ευρύ περιεχόμενο από τον όρο καινοτομία, διότι η αλλαγή είναι η μετάβαση από 

μία κατάσταση σε μία άλλη, είναι η αντικατάσταση, η μεταβολή. Η καινοτομία 

αποτελεί το νέο άνοιγμα δρόμου, την καθιέρωση νέων μεθόδων, την ουσιώδη 

τροποποίηση, τη ριζική αλλαγή. Από την οπτική της παιδαγωγικής αλλά και 

γενικότερα, ο Μαυροσκούφης (2002) σημειώνει ότι η καινοτομία διαφέρει ως προς 

την αλλαγή στο εξής: όλες οι καινοτομίες συνεπάγονται αλλαγές, ενώ η κάθε αλλαγή 

δεν αποτελεί απαραίτητα μία καινοτομία. 

Ως καινοτομία μπορεί να οριστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην οποία 

τα στελέχη ενός οργανισμού αποφασίζουν να υιοθετήσουν μια διαδικασία, μια 

οργάνωση ή δομή, ένα προϊόν, ένα πρόγραμμα, μια αγορά ή ένα σύστημα, που είναι 

καινούριο (νέο) για κάποιο οργανισμό και ειδικότερα για το σχολείο 

(Χατζηπαναγιώτου, 2013). Για τους Ρεκλείτη & Τριβέλλα (2000), η καινοτομία είναι 

μια πολυδιάστατη έννοια, αφού περιγράφεται ως διαδικασία που περιλαμβάνει τη 

διαμόρφωση, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών και συμπεριφορών. Ο όρος 

περιλαμβάνει την εισαγωγή, υιοθέτηση και εφαρμογή, ενώ μπορεί να αφορά την 
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εκπαίδευση και τη μεθοδολογία διδασκαλίας, τα υποστηρικτικά συστήματα 

πληροφορικής και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. 

Η καινοτομία μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία αλλαγής ορισμένων 

στοιχείων του  οργανισμού, η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία των μελών του και 

στοχεύει στην αντιμετώπιση  προβληματικών καταστάσεων που συνδέονται άμεσα με 

την αποστολή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιτυχημένοι στην καινοτομία 

είναι όσοι οργανισμοί είναι σε θέση να δημιουργήσουν για τους εργαζομένους 

ιδανικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, ανταλλαγής και επεξεργασίας πληροφοριών 

μάθησης. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την τάση να επεκτείνει, να εμπλουτίζει και να 

βελτιώνει διαρκώς τις γνώσεις του. Από τη σχολική περίοδο εφοδιάζεται ο άνθρωπος 

με γνώσεις και προς αυτό το σκοπό το σχολείο επιδιώκει την καινοτομία. Η 

εκπαιδευτική καινοτομία συμβαίνει ως προς το είδος των δραστηριοτήτων του 

σχολείου. Με βάση το κριτήριο αυτό, η καινοτομία μπορεί να είναι εκπαιδευτική, 

παιδαγωγική, διοικητική ή οργανωτική. Στο θεματικό περιεχόμενο της καινοτομίας 

αναφέρονται οι σκοποί/στόχοι, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας, 

καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης. Επίσης, η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται όταν ο 

εκπαιδευτικός ακολουθεί κάποια διαδικασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

καινοτομίας (Χατζηπαναγιώτου, 2013). 

Η εισαγωγή των καινοτομιών, σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, 

ακολουθεί αρκετές φάσεις, στάδια. Αρχικά υιοθετείται, μετά αναλύεται και 

εφαρμόζεται και όταν είναι επιτυχής μπορεί να θεσμοθετηθεί ώστε να ακολουθείται 

ως οδηγός κάποιας διαδικασίας για την υλοποίησή της. Μπορεί να ακολουθήσει 

λοιπόν τις εξής φάσεις: τη φάση της υιοθέτησης, τη φάση της εφαρμογής και τη φάση 

της θεσμοθέτησης της καινοτομίας (Fullan, 1988). Πρόσθετα, μια καινοτομία μπορεί 

να πραγματωθεί ατομικά αλλά και ομαδικά, αφού αποσκοπεί στην πραγμάτωση 

κάποιου στόχου. Με βάση το κριτήριο αυτό οι καινοτομίες διακρίνονται σε αυτές που 

αφορούν το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ή 

συγκεκριμένες κατηγορίες (μαθητές χαμηλών επιδόσεων ή με μαθησιακές δυσκολίες, 

μαθητές που ανήκουν σε εθνικές ή κοινωνικές μειονότητες, νεοδιόριστοι 

εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί συγκεκριμένων ειδικοτήτων).  

Η καινοτομία βασίζεται σε αλλαγές. Η εφαρμογή καινοτομιών στο επίπεδο 

της σχολικής μονάδας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή, την 

επιβίωση και την ανάπτυξή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο των 

σύγχρονων συνθηκών (Χατζηπαναγιώτου, 2013). Γενικότερα, για να προσδιοριστεί 
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το περιεχόμενο της καινοτομίας, θα πρέπει να τεθούν τα κριτήρια που τη διέπουν. 

Μερικά από τα κριτήρια είναι η σύλληψη ιδεών, η πρωτοπορία στην εφαρμογή των 

ιδεών, ο αριθμός νέων ιδεών. Η καινοτομία λοιπόν σχετίζεται με την πρωτοτυπία, τις 

νέες ιδέες και την αλλαγή, είναι κάτι καινούργιο με ποιότητα και τόλμη και συνιστά 

αλλαγή συνειδητή, εκούσια, σκόπιμη και αποφασιστική. (Θεοδωρόπουλος, 2012). 

 

 

2.2. Εισαγωγή καινοτομιών στην προσχολική εκπαίδευση 

 

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η εισαγωγή καινοτομιών στην προσχολική 

εκπαίδευση, η οποία είναι το ξεκίνημα της εκπαίδευσης του εκάστοτε παιδιού. Η 

προσχολική ηλικία εισάγει το παιδί στο σχολικό κλίμα. Όταν κατά την προσχολική 

περίοδο πραγματώνονται καινοτομίες, τότε,- το παιδί αντιμετωπίζει το σχολικό 

περιβάλλον αισιόδοξα, με θετική ματιά, αφού το ίδιο το σχολικό περιβάλλον είναι το 

περιβάλλον του. Η μάθηση μέσω παραδειγμάτων είναι ένας οικείος τρόπος όχι μόνο 

για τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους. Η λήψη πρωτοβουλίας για μάθηση είναι 

σημαντική ιδιαίτερα στην καινοτομία στην προσχολική εκπαίδευση για τους 

εκπαιδευτικούς, διότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταστήσουν και τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας ικανά να λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η χρήση 

παραδειγμάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντική καινοτομία και στην προσχολική 

εκπαίδευση και σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καινοτομούν 

μαθαίνοντας μέσα από παραδείγματα στον εργασιακό χώρο, μέσω πρακτικής 

εφαρμογής, αυτο-καθοδηγούμενης μάθησης, συνεργατικών δραστηριοτήτων: 

ομαδική αξιολόγηση από άλλους εκπαιδευτικούς, ομαδικές εργασίες με άλλους 

εκπαιδευτικούς ή ειδικούς, ενδοσχολική επιμόρφωση, προπτυχιακή-μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση, αλλά και λήψη πρωτοβουλιών (Σακελλαρίου, 2016). 

Η καινοτομικότητα ενός σχολείου φαίνεται όταν το σχολείο μαθαίνει μέσα 

από τη σύλληψη νέων ιδεών από τα ίδια τα μέλη του  οργανισμού, από την 

πρωτοπορία στην εφαρμογή νέων ιδεών, από τον αριθμό νέων ιδεών που 

εφαρμόζονται, από την επίδραση των νέων ιδεών στα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού, από την ταχύτητα διασποράς των νέων ιδεών σ’ έναν κλάδο. Η επιτυχία 

της καινοτομίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: από τη φύση της 

καινοτομίας, από την κεντρικότητα, δηλαδή το πόσο θ’ αλλάξει τον πυρήνα της 

εκπαίδευσης, από το πόσους θα επηρεάσει, από το βαθμό δυσκολίας για το άτομο, 
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από τη συμφωνία ή τη σύγκρουση με τις ισχύουσες  πρακτικές, από το πόσο «ορατή», 

επικοινωνιακή είναι, από το πόσο ξεκάθαρους στόχους έχει, πόσο συγκροτημένη και 

χρηστική θα είναι και από το πόσο ωφέλιμη θα αποβεί. Η αλλαγή προς το σκοπό της 

καινοτομίας είναι προσωπική υπόθεση, μπορεί δηλαδή να γίνουν αλλαγές σε σκέψεις, 

αισθήματα και δράσεις. (Χατζηπαναγιώτου, 2013). 

Επιχειρούνται και πραγματώνονται έρευνες σχετικά με την καινοτομία και 

κατά πόσο είναι υπαρκτή και επιτευκτή ιδιαίτερα στη σχολική εκπαίδευση. Έγινε 

έρευνα από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapell, σχετικά με την 

αμερικανική εκπαίδευση. Υπάρχουν προβληματισμοί για το νηπιαγωγείο, αναφορικά 

με το πόση έμφαση δίνεται στην αναπτυξιακή σκοπιμότητα, για το τι θα πρέπει να 

διδάσκεται  και  το πώς διδάσκεται. Επίσης, προβληματισμοί εγείρονται και για τη 

χρήση του χώρου της τάξης του νηπιαγωγείου και το πώς ο χώρος μπορεί να 

συμβάλλει στη καινοτομία και ειδικότερα στην ομαλή μετάβαση. Στην έρευνα του 

πανεπιστημίου επιλέχθηκαν τυχαία εκατόν τρείς τάξεις νηπιαγωγείου στην Αμερική 

και παρατηρήθηκε ότι τεκμηριώνουν την έκταση των αναπτυξιακά κατάλληλων 

πρακτικών. Οι δάσκαλοι και διευθυντές από αυτές τις τάξεις ρωτήθηκαν για το αν 

μπορούν να καθορίσουν τους παράγοντες πρόβλεψης της ποιότητας στην τάξη. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο μέσα παρατήρησης και δύο ερωτηματολόγια. Μόνο το 20% 

από τις τάξεις είχε καινοτομήσει. Η ποιότητα των τάξεων, της όλης εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αποδείχθηκε ότι εξαρτάται από τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 

διαδικασιών και των διευθυντών ως προς τη γνώση και την υιοθέτηση αναπτυξιακά 

κατάλληλων πρακτικών. Η ποιότητα δεν είχε σχέση με τη γεωγραφική θέση, το 

μέγεθος του σχολείου και τις δαπάνες ανά μαθητή (Bryant, D. etal. 1991). 

Ένας τρόπος καινοτόμου δραστηριότητας στο Νηπιαγωγείο μπορεί να είναι η 

χρήση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία. Η χρήση διαδραστικού πίνακα από 

τον εκπαιδευτικό έχει ως σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

ενδιαφέρουσας και αποτελεσματικής μάθησης λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την 

εξοικείωση των σημερινών παιδιών με την τεχνολογία (Δεσποτίδης, 2014). Ο 

Διαδραστικός Πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί μια 

εκπαιδευτική ηλεκτρονική εφαρμογή, για μαζική παρουσίαση του μαθήματος στους 

μαθητές, για μαθητές με ειδικές ανάγκες ή οπτικούς μαθητές, για δημιουργία 

μαθημάτων που ξεχωρίζουν λόγω κίνησης, χρώματος, φωτεινότητας και ήχου καθώς 

και αποθήκευση αυτών των μαθημάτων για χρήση στο μέλλον. Ο Διαδραστικός 

Πίνακας μπορεί να είναι χρήσιμος ως καινοτομία στο νηπιαγωγείο, διότι  δίνει ένα 
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τόνο παιγνιδιού στο μάθημα, στο βαθμό που τα παιδιά μπορούν να αλληλεπιδράσουν 

μαζί του και συνεπώς προκαλεί το ενδιαφέρον στα παιδιά (Δεσποτίδης, 2014). 

Ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και 

στην προκειμένη περίπτωση, στην προσχολική αγωγή, είναι η αρωγή από το κράτος 

για την προώθηση των καινοτόμων δράσεων και η επικοινωνία με άλλους 

συναδέρφους για την ανακάλυψη καινοτόμων δράσεων. Αξίζει να αναφερθεί και το 

παράδειγμα των σχολείων της Νέας Ζηλανδίας ως προς την καινοτομία. Έξι 

επιλεγμένα σχολεία της προσχολικής αγωγής επιλέχθηκαν ως κέντρα καινοτομίας, 

μέσω κάποιου σχεδίου της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, σχετικού με την 

προώθηση της καινοτομίας. Το πλαίσιο της στρατηγικής του σχεδίου είχε το εξής 

θέμα: «Ίδρυση και προβληματισμός σχετικά με πρακτικές της ποιότητας της 

διδασκαλίας και της μάθηση». Έτσι επιλέχθηκαν έξι Κέντρα Καινοτομίας σε τριετή 

κύκλο για την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στην ECE. (Overall, 2005) 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να περιγράψουν τις πρακτικές που θεωρούνται ως 

καινοτόμες και διαφορετικές για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στα 

κέντρα προσχολικής αγωγής. (Overall, 2005) Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έλαβε 

υπόψη την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρονται, καθώς και την προθυμία 

και την ικανότητα των υποψηφίων να λάβουν μέρος στην έρευνα δράσης και την 

ανταλλαγή εμπειριών τους με άλλους εκπαιδευτικούς της πρώιμης προσχολικής 

αγωγής. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η πολυγλωσσία των νηπίων, η 

οποία προσφέρεται για καινοτόμες δράσεις. (Pearson, E.  & Degotardi, S. , 2016) Στα 

κέντρα καινοτομίας απονεμήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση για τρία χρόνια από το 

Υπουργείο Παιδείας για τις δραστηριότητες έρευνας και διάδοσης. (Overall, 2005) 

Κάθε ένα από τα κέντρα είχε το δικό του μοναδικό χαρακτήρα και επιχειρούσε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα συμφέροντα της κοινότητάς του, των 

εκπαιδευτικών και των παιδιών, ενώ εργαζόταν με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Προσχολικής αγωγής.  Το καθένα είχε συγκεκριμένο μοντέλο της πρακτικής για την 

περαιτέρω ανάπτυξη και την έρευνα, υποστηρίζονταν από μία με σειρά 

επαγγελματικών και πολιτιστικών πηγών. (Οverall, 2005) 

H εφαρμογή της καινοτομίας στα σχολεία της Νέας Ζηλανδίας, γίνεται 

περισσότερο εφικτή, αφού τα κέντρα που επιλέχθηκαν για εφαρμογή καινοτόμων 

δράσεων είχαν πολλά παιδιά τα οποία προέρχονταν από διαφορετικά πολιτιστικά 

υπόβαθρα και μιλούσαν και άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών στο σπίτι. (Οverall, 

2005) Το γεγονός αυτό και μόνο, και οι πρακτικές και οι προβληματισμοί των 
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εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα έδωσε προβληματισμούς και νέες ιδέες σχετικά με 

τη γλώσσα και την πολιτισμική ταυτότητα. Επιπλέον τα σχέδια δράσης βασίζονταν 

στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων μεταξύ των δασκάλων, στα παιδιά, στις 

οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία. (Οverall, 2005) Οι σχέσεις αυτές 

έδωσαν  έμφαση στο να  μοιράζονται όλοι μεταξύ τους τα επιτεύγματα και τη μάθηση 

των παιδιών. (Οverall, 2005) 

Επιπλέον, για παράδειγμα, μπορεί να εξεταστεί αν υπάρχει καινοτομία, μέσω 

του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται 

ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να παρουσιαστεί λόγου χάρη κάποιο βίντεο στα 

παιδιά, το οποίο μπορεί να τα εισάγει στο δημοτικό σχολείο και το ίδιο το βίντεο να 

αποτελέσει καινοτομία. Στην προκειμένη περίπτωση η καινοτομία σχετίζεται με την 

έννοια της αλληλεπιδραστικότητας στο εκπαιδευτικό λογισμικό και με τα κριτήρια 

βάσει των οποίων καθορίζουν την καταλληλότητα ενός λογισμικού για τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας. Οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν μπορεί να σχετίζονται 

με την κατανόηση της έννοιας της αλληλεπιδραστικότητας και να αφορούν τόσο τον 

τρόπο με τον οποίο το παιδί ελέγχει τις ενέργειες, όταν χρησιμοποιεί ένα 

συγκεκριμένο λογισμικό όσο και το επίπεδο του διαλόγου που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στη μηχανή και στον χρήστη. Για να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία, 

αναλύονται τα κριτήρια καταλληλότητας του περιβάλλοντος πολυμέσων που θέτουν 

οι εκπαιδευτικοί, τα οποία μπορεί να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, 

λειτουργικών επικοινωνιακών και παιδαγωγικών χαρακτηριστικών (Τσιτουρίδου & 

Βρύζας, 2004). 

Ένα άλλο καινοτόμο πρόγραμμα μπορεί να συσχετισθεί με τις διαθεματικές 

προσεγγίσεις, όπως η ερμηνεία και η κατασκευή  τρισδιάστατων μοντέλων με την 

τέχνη origami. Με προοδευτικά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας προσεγγίζονται οι 

γεωμετρικές έννοιες στο νηπιαγωγείο, μέσω του άξονα της συμμετρίας, του σημείου, 

της ευθείας και των επικαλυπτόμενων σχημάτων που προκύπτουν. (Μαγκίρογλου, 

2015) Το εν λόγω σχέδιο δράσης μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία των νηπίων. 

Αφού διερευνηθούν οι πρότερες εμπειρίες των παιδιών, θα ακολουθήσει η 

καινοτόμος δράση, η οποία θα βασιστεί σε κατασκευές των νηπίων, όπου μέσω 

αυτών θα μπορούν να αντιληφθούν τα γεωμετρικά σχήματα. (Μαγκίρογλου, 2015) Η 

δράση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η ασφάλεια των υλικών, το χαμηλό 

κόστος, ο παιγνιώδης τρόπος προσέγγισης και η επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων, 
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όπως η ολοκλήρωση κατασκευών με την ενεργό συμμετοχή των νηπίων. 

(Μαγκίρογλου, 2015) 

 

 

2.3. Συνθήκες εφαρμογής της σχολικής καινοτομίας 

 

Οι καθημερινές προκλήσεις στη νηπιακή ζωή, όπως οι κοινωνικές που 

σχετίζονται με το περιβάλλον του παιδιού και οι ακαδημαϊκές που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό, μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στη σχολική καινοτομία, αλλά και 

διευκολυντικούς παράγοντες. Παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή της σχολικής 

καινοτομίας μπορούν να αποτελέσουν οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, η 

πραγμάτωση της εκπαιδευτικής πρακτικής τους, αλλά και το νομικό πλαίσιο σε 

συνδυασμό με την εκπαιδευτική πράξη. Επίσης, το οικογενειακό και το κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού μπορούν να χαρακτηριστούν παράγοντες επιτυχίας της 

σχολικής καινοτομίας. Οι προαναφερθέντες παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στη 

σχολική βελτίωση, να διευκολύνουν την καινοτομία, να φέρουν μοντέλα αλλαγής, 

αλλά και να παρουσιαστούν ως εμπόδια καινοτομίας.  

Όταν ακολουθούνται μοντέλα αλλαγής μέσω πρωτοβουλιών στο προσχολικό 

περιβάλλον του παιδιού, τότε το παιδί αισθάνεται ικανό να διαπραγματεύεται τις 

καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη ζωή του στο νηπιαγωγείο (π.χ. 

συγκρούσεις με συνομήλικους). Το κατάλληλο συναίσθημα που θα λάβει το παιδί 

από την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί διευκόλυνση στην καινοτομία, αφού είναι 

ζωτικής σημασίας για την μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και για τη 

θεμελιώδη και συνεχή αίσθηση της ευημερίας του (Broström, S, 2000). Έρευνες για 

το σχολείο έδειξαν ότι, όταν τα παιδιά αισθάνονται οικεία και χαλαρά κατά τις 

πρώτες ημέρες στο σχολείο, είναι καλά προσαρμοσμένα ήδη από το νηπιαγωγείο, 

λόγω των παραγόντων επιτυχίας της καινοτομίας που μπορούν να οδηγήσουν στη 

σχολική βελτίωση και επιτυχία. Πιθανό όμως είναι, όταν τα παιδιά δεν αισθάνονται 

καλά στο σχολικό τους περιβάλλον, να προσπαθούν να βιώσουν τη σχολική επιτυχία 

εκτός σχολικού περιβάλλοντος. (Broström, S, 2000, Ladd & Priece, 1987 Thomsen, 

1975;).  

Η υιοθέτηση των καινοτομιών είναι καθοριστικής σημασίας για τον 

εκπαιδευτικό, αφού ο ίδιος μέσω της καινοτομίας μπορεί να βελτιώσει τη διδακτική 
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του πρακτική και να χειραφετηθεί από τη συνήθεια και την παράδοση που στις 

περισσότερες περιπτώσεις τον καθορίζουν και έτσι να αποκτήσει μια πιο κριτική 

στάση απέναντι στα πράγματα. Η καινοτομία καθιστά τον εκπαιδευτικό συμμετοχικό, 

αφού κατά τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν παραμένει απλά ένα 

εκτελεστικό όργανο. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός καινοτομώντας επιμορφώνεται μέσω 

των συνεργασιών του με συναδέλφους και με άλλους φορείς. Αξίζει να αναφερθεί και 

ο αναστοχασμός για τον εκπαιδευτικό, αναφορικά με την καινοτομία, αφού ο ίδιος 

μαθαίνει περισσότερα πράγματα σχετικά με το γνωστικό του  αντικείμενο, αναλύει 

βαθύτερα την πρακτική του και μαθαίνει πώς να μαθαίνει (Χατζηπαναγιώτου, 2013). 

Επίσης, η καινοτομία μπορεί να φανερωθεί ως συναισθηματική δεξιότητα. 

Προκειμένου να καινοτομήσει ο εκπαιδευτικός, χρειάζεται να κάνει μία εσωτερική 

ανασκόπηση, να προσπαθήσει να φέρει τον εαυτό του στη θέση των παιδιών για να 

αντιληφθεί το πώς θα εκλάβουν την καινοτόμο δραστηριότητα. Χρειάζεται με 

διορατικότητα να προβλέψει και τα πιθανά αποτελέσματα της δραστηριότητας, καθώς 

και το τι νέο μπορεί να προσφέρει. Η πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης, ο 

αυτοέλεγχος (self-regulation) αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτο-ρύθμιση, την 

αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία 

(Goleman, 1998).  

Η εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί από μόνη της παράγοντα για σχολική 

βελτίωση και καινοτομία, αφού βρίσκεται στη βάση της οργανωτικής πυραμίδας του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η ίδια η σχολική μονάδα και κυρίως η μονάδα 

προσχολικής αγωγής, αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα, το οποίο επηρεάζει και 

επηρεάζεται από το περιβάλλον με ανάλογη ένταση, του οργανωτικού μοντέλου και 

της σχολικής μονάδας. Η καινοτομία σχετίζεται με τη δυναμικότητα, η οποία μπορεί 

να αναπτυχθεί σε κάθε σχολική μονάδα. Η δυναμικότητα αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στο σχολείο, ενώ 

προσδιορίζεται από τη λειτουργία και τη δραστηριοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού, 

από τον επαγγελματισμό του, από το διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει ο κάθε 

διευθυντής (συνεργατικό, αυταρχικό, δημοκρατικό, συμμετοχικό) και τη χωροταξική 

εγκατάσταση του σχολείου (αστική, ημιαστική, αγροτική, ημι-αγροτική). 

(Παπακωνσταντίνου, 2008).  

H εφαρμογή της καινοτομίας έχει ευεργετικά οφέλη για τα νήπια, καθώς με 

αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμπλουτισθούν θετικά τα συναισθήματα των παιδιών 
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κατά τις πρώτες μέρες της μετάβασής τους. Η προ-δημοτική εκπαίδευση λοιπόν, θα 

πρέπει να προσφέρει μοντέλα αλλαγής, θέτοντας κάποιους σημαντικούς στόχους, οι 

οποίοι θα προσφέρουν στα παιδιά πολλές ευκαιρίες, μέσα από ευχάριστες 

δραστηριότητες, να καλλιεργήσουν αρκετές δεξιότητες. Όταν δεν αποκτούνται 

δεξιότητες από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τότε προκύπτουν δυσκολίες. Γι’ αυτό 

είναι αναγκαία η καινοτομία στην προσχολική ηλικία.  

Ο εκάστοτε νηπιαγωγός μέσω της εκπαιδευτικής του εμπειρίας, μπορεί να 

διαπιστώσει ότι η ανίχνευση των καινοτόμων δράσεων έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι 

οι νηπιαγωγοί κατά το πέρας του έργου τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με την 

πρόκληση της καινοτομίας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ομαλής μετάβασης. Η 

περίπτωση των σχεδίων δράσης για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό 

σχολείο, είναι μία πρόκληση για περεταίρω έρευνα και καινοτόμες παιδαγωγικές 

δράσεις. Η ομαλή μετάβαση από τη μία σχολική βαθμίδα στην άλλη, αποτελεί 

αντικείμενο πολλών ερευνών, με στόχο να προσδιοριστούν οι διαδικασίες μετάβασης, 

η επιτυχία της, οι παιδαγωγικές προκλήσεις, οι ενδεχόμενες αποτυχίες, ο ρόλος των 

γονέων, τα χαρακτηριστικά των μαθητών σε συνάρτηση με τις οικογενειακές 

συνθήκες, οι επιλογές των εκπαιδευτικών και πολλά άλλα. (Evangelou, Taggart et al., 

2008).  

 

 

2.4. Οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην καινοτομία  

 

Ο εκπαιδευτικός, βάση της προσωπικής του επιμόρφωσης, των γνώσεων και 

της εμπειρίας του, φροντίζει να αναζητά καινοτόμες δραστηριότητες και 

προγράμματα, τα οποία θα μπορεί να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της εργασίας του 

με τη βοήθεια σχολικών συμβούλων και συναδέλφων του. Όταν υπάρχει συνεργατική 

διάθεση μεταξύ των συναδέλφων, οι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις καινοτόμες 

δραστηριότητες παίζουν οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής. Η ηγεσία στην 

εκπαίδευση φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο. Η διαμόρφωση ενός ηγετικού 

πορτραίτου στοχεύει στην οικοδόμηση ικανότητας αλλαγής και στον εντοπισμό 

εστιών ανάπτυξης, όπως η ανάπτυξη του σχολείου και όχι η καινοτομία για την 

καινοτομία (Μπινιάρη, 2012). Η καινοτομία λοιπόν, σχετίζεται με την ανάπτυξη 
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σχολικών δραστηριοτήτων, με την όλη παρουσία του σχολείου, για την οποία μπορεί 

κάλλιστα να φροντίσει ο διευθυντής. 

Προκειμένου να καινοτομήσει, ο διευθυντής μπορεί να αναλάβει το ρόλο του 

μετασχηματιστικού ηγέτη. Χρειάζεται να είναι εφευρετικός, έτσι ώστε να μπορεί να 

εμπνέει αφοσίωση, να μπορεί ο ίδιος να διεγείρει το ενδιαφέρον των συναδέλφων 

του, να τους ενθαρρύνει στη λήψη αποφάσεων, να διατυπώνει κοινό όραμα μαζί τους, 

να βελτιώνει τις ικανότητες και την απόδοση των υφισταμένων, να δίνει κίνητρα και 

να παρακινεί τους συναδέλφους του να κάνουν περισσότερα απ’ ότι πιστεύουν ότι 

μπορούν να κάνουν, να τους βοηθά να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους φτάνοντας 

ένα βήμα πιο πέρα από το εφικτό, να τους δίνει βήμα, ώστε να αναπτύσσονται και να 

μαθαίνουν μέσα από εμπειρίες. Σύμφωνα με τον Ζαβλανό (2006), ο διευθυντής θα 

πρέπει να διαθέτει τις εξής δεξιότητες: 

1. Συστημική σκέψη, να εξετάζει δηλαδή σε συνάρτηση τα γεγονότα συστημικά 

και όχι ανεξάρτητα το ένα γεγονός από το άλλο. Αυτό θα επιτευχθεί 

διαθέτοντας ευρεία σκέψη, διαίσθηση, έχοντας συνολική θεώρηση του 

οργανισμού και προβλέποντας τις δυνατότητες εξέλιξής του.    

2. Προσωπική υπεροχή, να έχει δηλαδή αυτογνωσία και ανοιχτότητα – 

συνεργασιμότητα προς όλους τους άλλους. Η προσωπική του υπεροχή θα 

πρέπει να συνοδεύεται από το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο υποτάσσοντας 

το «εγώ» του παραμένοντας αυθεντικός, ευαίσθητος, ταπεινόφρων, ανεκτικός 

και ριψοκίνδυνος. Επίσης, μπορεί να κατανέμει τους ρόλους του καθενός, ενώ 

παράλληλα να αναπτύσσεται προσωπικά. 

3. Να μεταβάλλει τα νοητικά μοντέλα έτσι ώστε να βελτιώσει τους τρόπους 

σκέψης και αντίληψης για τις εξελίξεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω 

από τον εαυτό του και από κάθε εργαζόμενο συνάδελφό του. Έχοντας το 

χάρισμα της διορατικότητας, μπορεί να προτείνει καινοτομίες. 

4. Να διαθέτει κατανεμημένο όραμα, να μπορεί δηλαδή να διατυπώνει οράματα 

διαθέτοντας ζωτικότητα, να κατανοεί και να συμμορφώνεται το εκάστοτε 

άτομο σε ένα πρόγραμμα δράσης έχοντας ως άξονα έναν κοινό σκοπό. Θα 

πρέπει παραμένοντας πιστός σε κάποιες αρχές, να εμπνέει ιδέες, να θέτει 

στόχους. 

5. Να ενθαρρύνει την ομαδική μάθηση, ώστε η ομάδα να γίνει πιο δυνατή, πιο 

έξυπνη και αποτελεσματική με τα ενδυναμωμένα μέλη της. Η 
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αποτελεσματικότητα προϋποθέτει από την πλευρά του μετασχηματιστικού 

ηγέτη, να έχει δημιουργικές ικανότητες, συνεργασιμότητα, να συζητεί με τους 

συναδέλφους του, να τους σέβεται, να μπορεί να τους ακούει και γενικότερα 

να ενθαρρύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις.  

Οι διευθυντές συνηθίζουν να ενσωματώνουν στη δυναμική του σχολείου, τη 

δημιουργικότητα και την ικανότητα για καινοτομία που είχαν οι ίδιοι ως 

εκπαιδευτικοί. Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να καταφέρνουν να ενεργοποιούν 

δυνατότητες, δεξιότητες, γνώσεις, τις οποίες αξιοποίησαν προς την κατεύθυνση της 

καινοτομίας και της δημιουργικότητας. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο 

μετασχηματιστικός διευθυντής, ο οποίος «μετασχηματίζει», φροντίζει δηλαδή να 

προβαίνει σε ορισμένες αλλαγές όταν και όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να συμβαδίζει με 

τις εξελίξεις και να μπορεί να ενθαρρύνει τους συναδέρφους του. λειτουργήσει ως 

προσωπικό ηθικό προς τους άλλους. Ο διευθυντής με το παράδειγμά του ως πρότυπο 

εκπαιδευτικού δημιουργεί μια κουλτούρα (σταθερές βαθιές αξίες και πεποιθήσεις) 

απόδοσης και συλλογικότητας, υποστήριξης και προσδοκιών. Για να πραγματώνονται 

λοιπόν, οι καινοτομίες σε μία σχολική μονάδα, ο διευθυντής ενθαρρύνει τους 

συναδέρφους του, έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν τους ρόλους τους, να 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, να έχουν προθυμία και διάθεση συνεργασίας, να 

υπάρχει προγραμματισμός και βελτιώσεις για καλύτερο προσανατολισμό στο μέλλον, 

καθώς και να αυξάνεται η δημιουργικότητα και η καινοτομία των ατόμων (Ζαβλανός, 

2006). 

Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν την καινοτομία με θετική ματιά, την υιοθετούν αλλά 

φοβούνται να την εκτελέσουν τις περισσότερες φορές, επειδή δεν μπορούν να 

προβλέψουν με διορατικότητα τα αποτελέσματά της, λόγω έλλειψης εμπειρίας και 

κατάρτισης. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουν κατάρτιση με δική τους πρωτοβουλία, 

αλλά και με προτροπή της πολιτείας, η οποία θα πρέπει να παρέχει και τις 

κατάλληλες υποδομές που θα προσφέρουν καινοτόμες δραστηριότητες, γεγονός 

σπάνιο σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι καινοτόμες δραστηριότητες που θα 

πραγματώνονται, θα πρέπει να προωθούν τον διάλογο, την εργασία σε ομάδες, τη 

συνεργασία με τους γονείς, τους φορείς και την τοπική κοινότητα, την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη δράσεων, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και 

την αυτοαξιολόγηση και τον μεταγνωστικό αναστοχασμό (Πέζαρου κ.α., 2013).  
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

 

3.1. Ιστορική αναδρομή  

 

Τα σχέδια δράσης και οι καινοτομία στην εκπαίδευση ξεκινούν από πολύ 

παλαιότερα. Η μέχρι τώρα πορεία των εκπαιδευτικών αλλαγών δεν έχει επιδείξει 

αποτέλεσμα στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Παπαναούμ, 2000 & Υφαντή, 

2000). 

Τα σχέδια δράσης πραγματώνονται για κάποιο σκοπό, αφού στοχεύουν στη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην πραγμάτωση παιδαγωγικών, 

κοινωνικών στόχων. Είναι κατά κάποιο τρόπο, το μέσον επίτευξης κάποιου σκοπού. 

Όταν δεν λειτουργεί κάποιο σχέδιο δράσης, τροποποιείται, αλλάζει ή αντικαθίσταται 

με κάποιο άλλο. Τα σχέδια δράσης διαμορφώνονται ανάλογα με την εποχή, τις 

συνθήκες, τους ανθρώπους που μπορούν να ωφελήσουν. Συμβάλλουν καθοριστικά 

στην πραγμάτωση κάθε διαδικασίας και δύνανται να τη βελτιώσουν, όταν 

ακολουθούνται με το σωστό τρόπο. (Grossman, 1987
.
 Οδηγός Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου, 2008).     

Τα  σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

έρευνες και αποτίμηση που πραγματώνεται για το εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, ως 

εκπαιδευτικές μονάδες, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα, τα σχολεία μπορούν να 

ακολουθήσουν κάποιο μοντέλο για τα σχέδια δράσης.  Το πλαίσιο των βασικών 

δραστηριοτήτων – σχεδίων δράσης που τα σχολεία δύναται να ακολουθήσουν, μπορεί 

να είναι το ακόλουθο: Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των στόχων, η επιλογή 

και η διαμόρφωση σαφών και λεπτομερών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση 

συγκεκριμένων πτυχών του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, η υλοποίηση των 

σχεδίων δράσης που έχουν διαμορφωθεί, η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής 
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τους και η τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.  (Το παρατηρητήριο 

της ΑΕΕ, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, χ.χ.)   

Τα σχέδια δράσης μέσα στην ιστορία τους μπορεί να έχουν άμεση σχέση με 

την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας στην οποία θα εφαρμοστούν. 

Σχετίζονται λοιπόν με τις ραγδαίες μεταβολές στην οικονομία, στην τεχνολογία και 

κατά συνέπεια στους κοινωνικούς θεσμούς όπως είναι η οικογένεια και η σχολική 

τάξη, ενώ επηρεάζουν σημαντικά την προσχολική αγωγή και το νηπιαγωγείο 

παγκόσμια. Μπορούν λοιπόν να αλλάξουν το ρόλο, τη δομή και τη σχέση του με τις 

άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. (Κουλούρη, χ.χ.) Τα σχέδια δράσης, τα 

προγράμματα εκπαίδευσης, συνδέονται με πρακτικές αναπτυξιακά κατάλληλες για 

παιδιά αυτής της ηλικίας σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Μέσω των σχεδίων 

δράσης τονίζεται η ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν 

να αντιμετωπίσουν την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας και να ζήσουν 

δημοκρατικά σε μία δημοκρατική κοινωνία. (Κουλούρη, χ.χ.) 

Συνήθως τα σχέδια δράσης τα διαμορφώνουν έμπειροι εκπαιδευτικοί, αλλά 

κυρίως και όσοι έχουν την τάση και τη δυνατότητα να καινοτομούν. Ιδιαίτερα η 

καινοτομία βασίζεται σε σχέδια δράσης, εκπληρώνοντας κάποιον σκοπό (Grossman, 

1987. Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, 2008).   Τα σχέδια εργασίας και γενικότερα 

τα σχέδια δράσης,  αφορούν ιδέες και αντιλήψεις παιδιών, οι οποίες οδηγούν σε 

πολλές κατευθύνσεις, εμβαθύνσεις και σε νέες ιδέες για το θέμα πυρήνα. Οι ιδέες των 

παιδιών μπορούν να μεταβάλλονται και να συμπληρώνουν το σχέδιο δράσης, καθώς 

το ίδιο διαμορφώνεται και αναπτύσσεται. (Κουλούρη, χ.χ.)  

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στην ιστορία των σχεδίων δράσης, όπου τα 

σχέδια δράσης δημιουργούνται από τους ίδιους τους μαθητές. Οι μαθητές μέσω των 

δραστηριοτήτων και των ιδεών τους, μπορεί να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη 

για τη λειτουργία των σχεδίων δράσης. Τα ίδια τα σχέδια δράσης εκκινούν από τα 

σχέδια εργασίας, τα οποία είναι έρευνες θεμάτων που επιλέγουν παιδιά. Οι στόχοι 

μπορεί να είναι προσωπικοί ή συλλογικοί, ενώ οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται 

στο σχέδιο δράσης είναι  βιωματικές και επικοινωνιακές, αφού ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και το διάλογο, 

συνδέουν το πρόγραμμα με την καθημερινή πρακτική και το σχολείο με την τοπική 

κοινωνία. (Κουλούρη, χ.χ.) 

Τα σχέδια δράσης μπορούν τα ίδια να αποτελέσουν καινοτόμες δράσεις. Το 

σχολείο λοιπόν, οφείλει να αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης και εργασίας, τέτοιο 
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που να κεντρίζει το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών, πρέπει να είναι χώρος 

δημιουργικός, ευέλικτος, δυναμικός και ανοιχτός στη συνεργασία και τη σύμπραξη 

με την τοπική κοινωνία, να δίνει πρωτοβουλίες στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές 

του και να καλλιεργεί την πρακτική της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης με 

σκοπό να εντοπίζει πιθανούς τομείς που επιδέχονται αλλαγής και βελτίωσης. Πρέπει, 

επίσης, να:  

α) Εξασφαλίζει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές σύμφωνα 

με την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών αλλά και της διαφοροποιημένης 

παιδαγωγικής 

β) προωθεί την αειφορία και τις νέες τεχνολογίες προς όφελος εκπαιδευτικών και 

μαθητών  

γ) χρησιμοποιεί καινοτόμα και ευέλικτα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας που 

ενθαρρύνουν τη συνεργατική, τη βιωματική και την εξατομικευμένη μάθηση. 

(Στύλα και Μιχαλοπούλου, 2015) 

 

 

3.2. Ορισμός και οφέλη των σχεδίων δράσης 

 

Το σχέδιο δράσης είναι «μία σχετικά διαμορφωμένη ιδέα ενός πράγματος που 

έχουμε πρόθεση να πραγματοποιήσουμε» (Huber, 1999, p.42). Για τους  Bellenger και 

Couchaeren (2002:17), το σχέδιο δράσης είναι μία «πορεία προς κάτι που σχεδιάζεται, 

είναι μία κίνηση και μία δυναμική που συνοδεύεται από την έννοια της εκκόλαψης, η 

οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από στιγμή σε στιγμή». Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς 

τους ορισμούς συμπεραίνεται ότι, το σχέδιο εργασίας και δράσης «εμπεριέχει την ιδέα 

του μεταβατικού, της πρόβλεψης, του γίγνεσθαι και συνδέεται με πρόθεση για δράση». 

(Μαυρομαρά - Λαζαρίδου, 2000, σελ. 121). 

Τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα και για 

τα παιδιά και για εκπαιδευτικούς. Οι νηπιαγωγοί μέσω των σχεδίων δράσης μπορούν 

να διευκολύνουν τη μετάβαση, όχι μόνο με το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων 

πρακτικών αλλά και με την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία τόσο με το 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών όσο και με το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον του Δημοτικού, καθώς τα παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν 

αντιλαμβάνονται ότι «οι σημαντικοί για αυτά άλλοι» συναντώνται και συνυπάρχουν 

αρμονικά με γνώμονα το δικό τους καλό. Υπάρχουν λοιπόν, αποτελεσματικές 
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δραστηριότητες μετάβασης, οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, εμπλέκουν 

οικογένειες, προετοιμάζουν τα παιδιά και συνδέουν τους εκπαιδευτικούς των δύο 

βαθμίδων  (Παπαδέλης, 2014). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πρόταση κάποιου σχεδίου δράσης, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να έρθει αντιμέτωπος όχι μόνο με την πρόκληση της 

καινοτομίας αλλά και με το εργασιακό του περιβάλλον, μπορεί να έρθει σε 

αντιπαράθεση με εκπαιδευτικούς, με γονείς, με τους μαθητές του. Η πρόταση του 

σχεδίου δράσης λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ριψοκίνδυνη ενέργεια, η 

οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσον για να επιτύχουν οι εκπαιδευτικοί 

(βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους) στόχους που θα διευκολύνουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Με την πρόταση κάποιου σχεδίου δράσης από τον 

εκπαιδευτικό, γίνεται ταυτόχρονα από τον ίδιο μία εσωτερική διεργασία, η οποία 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυτοαξιολόγηση. Τα σχέδια δράσης λοιπόν, μπορούν να 

αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και 

της διαδικασίας «αυτοαξιολόγησης» του  ίδιου του εκπαιδευτικού. (Πασιάς, κ.α, 

2012) 

Όταν δημιουργείται κάποιο σχέδιο δράσης, θα πρέπει να εστιάζει σε 

συγκεκριμένους δείκτες και να έχει συγκεκριμένο θέμα, είτε να αναδεικνύει το 

χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δεικτών είτε να βρίσκεται ανάμεσα σε 

δείκτες από διαφορετικούς τομείς. Επίσης, θα πρέπει το σχέδιο δράσης να 

απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα, σε κάποιες ηλικίες, όπως για παράδειγμα σε 

παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο δράσης θα πρέπει να εστιάζει 

σε συγκεκριμένη περιοχή του εκπαιδευτικού έργου και να θέτει εφικτούς στόχους 

στους οποίους η σχολική μονάδα μπορεί να ανταποκριθεί.( Πασιάς, κ.α, 2012).  

Η δημιουργία του σχεδίου δράσης μπορεί να αφορά  ένα θεματικό πλαίσιο, το 

οποίο θα αναφέρει τον τομέα- δείκτη, όπου  θα υλοποιηθεί η δράση (πχ παιδιά 

προσχολικής αγωγής). Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα του σχεδίου δράσης, 

καταγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης με βάση τις 

ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα του σχολείου, μία σύνδεση με τα αποτελέσματα της 

συστηματικής διερεύνησης, όπως είναι η βελτίωση των πρακτικών και η ενίσχυση 

των καλών πρακτικών. (Πασιάς, κ. ά, 2012)   

 

Μέσω του σχεδίου δράσης επίσης, μπορεί να φανεί η αλληλεπίδραση με 

άλλους δείκτες, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των στόχων, 
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την επιλογή των κριτηρίων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. 

Αξίζει επίσης να επισημανθούν οι καλές πρακτικές και  οι συμπληρωματικές δράσεις 

του σχολείου που ωφέλησαν στο παρελθόν. Τα αποτελέσματα αυτά από δράσεις που 

έχουν ήδη αναπτυχθεί, μπορεί να αφορούν το σχέδιο δράσης, να έχουν σχέση μ’ αυτό 

ή και να το συμπληρώνουν και να το υποστηρίζουν. Βασικό χαρακτηριστικό του 

σχεδίου δράσης είναι το ότι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο στόχο ή στόχους και 

σκοπό ή σκοπούς. Επίσης, κατά τη μελέτη του σχεδίου δράσης μπορούν να 

διατυπωθούν κριτήρια επιτυχίας, τα οποία αποτελούν βασική παράμετρο, αφού με 

αυτά θα συγκριθούν τα τελικά αποτελέσματα της δράσης για τον καθορισμό του 

βαθμού αποτελεσματικότητάς της. (Πασιάς, κ. ά, 2012)  

Τα σχέδια δράσης μπορούν να αναβαθμίσουν τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. Ενδεικτικά σχέδια δράσης μπορεί να είναι τα εξής: ο εσωτερικός 

κανονισμός του σχολείου, η δημιουργία και ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας, η 

λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης (Το παρατηρητήριο της ΑΕΕ, Αξιολόγηση 

Εκπαιδευτικού Έργου, χ.χ.). Ο χρόνος εργασίας και η πορεία των σχεδίων δράσης δεν 

μπορούν να οριστούν απόλυτα. Εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών , που 

αναπτύσσονται διαρκώς, καθώς το μαθησιακό περιβάλλον μεταβάλλεται.  

 

 

3.3. Η εισαγωγή των σχεδίων δράσης ως καινοτομία και η εδραίωση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν την πρόκληση της 

καινοτομίας όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που μπορεί να 

προκύψουν κατά τη  μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Κατά τη μετάβαση, 

το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή αλλάζει και μαζί του αλλάζουν τα 

προγράμματα, οι τεχνικές, οι στόχοι, οι μέθοδοι και τα πρόσωπα. Επιπλέον το 

οικογενειακό περιβάλλον, που με τις αξίες του, τους στόχους του, τις προσδοκίες του, 

τα διαμοιρασμένα συναισθήματα και τις στάσεις του διαμορφώνει την ικανότητα 

προσαρμογής του μαθητή, συχνά αποτελεί συμπληρωματική πηγή άγχους. Έτσι, η 

μετάβαση του παιδιού από τη νηπιακή φάση της οικογενειακής εστίας στο 

νηπιαγωγείο, στη συνέχεια η μετάβαση από τη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια και ακόμη η εσωτερική μετακίνηση από το 

Γυμνάσιο στο Λύκειο συνοδεύονται συχνά από προβλήματα προσαρμογής στις 
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απαιτήσεις, προσδοκίες και προκλήσεις της νέας σχολικής βαθμίδας (Fillipp, 1995, 

Welzer, 1993, όπως παρατίθεται στο Βρυνιώτη και Ματσαγγούρας, 2005).  

Μία καινοτόμος δραστηριότητα, προκειμένου να εισαχθεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, θα πρέπει να αφήνει ένα μεγάλο εύρος επιλογών στους μαθητές, σε 

διάφορα επίπεδα, τα οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα και εμφανή από τα πρώτα 

βήματα της προσπάθειας, χωρίς φυσικά να αποκλείεται ο ανασχεδιασμός όταν το 

απαιτεί η εκπαιδευτική διαδικασία.  Τα σχέδια δράσης εισάγονται ως καινοτομία 

στην εκπαίδευση, αφού ακολουθείται κάποια διαφορετική οδός που στοχεύει σε κάτι 

θετικό, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Όποιος εισάγει μία νέα ιδέα, ένα 

σχέδιο δράσης θα πρέπει να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά του. Θα πρέπει να 

προβλέψει το πιθανό αποτέλεσμα, καθώς και εναλλακτικό σχέδιο δράσης, εάν δεν 

πετύχει κάτι. Οι σκέψεις αυτές προϋποθέτουν εμπειρία, γνώσεις αλλά κυρίως όρεξη 

για δράση και καινοτομία. Τα σχέδια δράσης λοιπόν είναι σχολικές πρακτικές, αλλά 

και έρευνες αναφορικά με πρακτικές και καταστάσεις.  Σε έρευνα του πανεπιστημίου 

της Βιρτζίνια εξετάστηκαν αποφάσεις των δασκάλων για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων των παιδιών κατά την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο. Ένα μεγάλο, 

εθνικό δείγμα των εκπαιδευτικών (3.595) ερευνήθηκε. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

αντιλαμβάνονται ότι το 16% των παιδιών είχαν δυσκολία στο νηπιαγωγείο. Έως 46% 

των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι το ήμισυ της τάξης τους ή περισσότερο είχαν 

συγκεκριμένα προβλήματα σε οποιαδήποτε από διάφορους τομείς σε μεταβατικό 

στάδιο στο νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα συζητούνται από την άποψη των 

παραγόντων κινδύνου που προβλέπουν τα προβλήματα μετάβασης και τον αγώνα 

μεταξύ των ικανοτήτων του παιδιού και τις προσδοκίες του δασκάλου. Επίσης,  όταν 

τα παιδιά εισέρχονται στο νηπιαγωγείο, βαίνουν σε μία μεταβατική περίοδο 

(Kaufman, 2000). 

Ιδιαιτέρως για την προσχολική αγωγή, η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας 

αναδεικνύεται ως μια κατεξοχήν αισιόδοξη έννοια, που δίνει «δυνατότητες 

προσωπικής ανάπτυξης και συλλογικής δράσης», κοινωνικοποιώντας τα νήπια και 

ενθαρρύνοντας «αυτόνομες και συνεργατικές πρωτοβουλίες» (Μουμουλίδου, 2006: 

33). Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί στους μικρούς μαθητές καταστάσεις 

προβληματισμού που τους ωθούν σταδιακά στην κατά τη θεωρία του Bruner 

ανακάλυψη της γνώσης, ενώ, χρησιμοποιώντας τη διδακτική τεχνική της επαγωγικής 

σκέψης (inductive thinking), παρέχει παραδείγματα και ουσιώδεις λεπτομέρειες, 

παρωθώντας τα να συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής της γνώσης και στην 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

εξαγωγή συμπερασμάτων (Τριλιανός, 2008, όπως παρατίθεται στο Μάνεση, 2012). 

Με αυτό τον τρόπο, η τάξη γίνεται επί της ουσίας μια «κοινότητα μάθησης» (a 

learning community), ένα μέρος όπου τα νήπια μαθαίνουν σχετικά με τον αληθινό 

κόσμο γύρω τους και ανακαλύπτουν πιθανούς φανταστικούς κόσμους, έχοντας ως 

εργαλεία τους τη δύναμη της φαντασίας, τα εποπτικά και χειραπτικά υλικά, τις 

νοητικές διεργασίες και τη συνεργατικότητα (Barnes, 2007, όπως παρατίθεται στο 

Μάνεση, 2012).  

Επομένως, η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας αποδίδει προεξάρχουσα 

σημασία στην παιδοκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης: ο εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει έναν υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο στην προσπάθεια των 

παιδιών να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, «εμψυχώνει και 

κινητοποιεί τις ομάδες, βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό 

των δραστηριοτήτων δίνοντας τα κατάλληλα κάθε φορά ερεθίσματα» (Μαυρομαρά-

Λαζαρίδου, 2000: 123). Έτσι, το κέντρο βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

μετατοπίζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των ίδιων 

των παιδιών (Χρυσαφίδης, 1994). Επιπλέον, προωθώντας το ομαδοσυνεργατικό 

μοντέλο διδασκαλίας, το σχέδιο εργασίας εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση όλων των 

μαθητών, ενώ σταδιακά και συστηματικά δημιουργείται ένα κοινωνικό πλαίσιο 

αποδοχής, αλληλεπίδρασης και ενθάρρυνσης που ενδυναμώνει «την αυτενέργεια του 

παιδιού, οξύνει την κρίση του και καλλιεργεί πολύπλευρα τη δημιουργικότητά του» 

(Τουπλικιώτη, 2007: 159, όπως παρατίθεται στο Μάνεση, 2012).  

Έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούνται σχέδια δράσης, πρακτικές μετάβασης 

στο νηπιαγωγείο από το φθινόπωρο, με βάση κάποια ακαδημαϊκά πρότυπα αλλά και 

σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και άλλους 

παράγοντες, όπως δημογραφικούς. (Psychol, 2005) Η επίδραση των πρακτικών 

σχεδίων δράσης μπορεί να έχει διαμεσολαβητή. Στο παράδειγμα της μετάβασης οι 

πρακτικές διαμεσολαβούνται από μια παρεμβαλλόμενη επίδραση στο γονέα για την 

αρχή του παιδιού του  στο νηπιαγωγείο κατά τη διάρκεια του έτους. (Psychol, 2005) 

Οι πρωτοβουλίες ως σχέδια δράσης προτείνονται  για την αντιμετώπιση των πιθανών 

δυσκολιών που μπορεί τα παιδιά να αντιμετωπίσουν (Molina,  2008).  

Σε μια καινοτόμο εκπαιδευτική δραστηριότητα ως σχέδιο δράσης, η μάθηση 

και το λάθος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και τα δύο είναι απαραίτητα σε μία 

προσέγγιση της μάθησης και σε μία κατασκευή της γνώσης μέσω δραστηριότητας. 

Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 
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αποκτήσουν σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες (Ιντζίδης, Κολέζα, Τσαφταρίδης, 

χ.χ., σελ.77-78). 

Οι Reason και Bradbury (2005) στο βιβλίο τους The Handbook of Action 

Research επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων (τεχνικών, 

δράσεων και μεθόδων), οι οποίες φαίνεται να συγκλίνουν στην παραδοχή ότι η 

έρευνα δράσης εστιάζει ταυτόχρονα στη δράση και την έρευνα, ενώ προϋποθέτει την 

αυθεντική συμμετοχή στη διερευνητική εργασία και την εμπλοκή στη συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων (Gray, 2009, όπως παρατίθεται στο Μάνεση, 2012). H 

μέθοδος project ως σχέδιο δράσης, μέσα από τις πολύπλευρες συνεργατικές και 

ευέλικτες δραστηριότητες, δίνει τη δυνατότητα μίας πολυτροπικής προσέγγισης μίας 

θεματικής ενότητας, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλών λειτουργιών του 

εγκεφάλου (Muthukrishnaetal,(1993). Ως εκ τούτου, και παρόλο που είναι δύσκολο 

να δοθεί ένας ενιαίος ορισμός της έννοιας, φαίνεται ότι η έρευνα δράσης, όπως 

εφαρμόζεται στο χώρο της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις 

ερευνητικές διεργασίες που αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και έχουν 

διπλό στόχο: (α) να πληροφορήσουν τον εκπαιδευτικό σχετικά με τη δυνατότητα 

ευρύτερης πρακτικής εφαρμογής συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων και (β) να 

οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στη σταδιακή βελτίωση του μαθησιακού, διδακτικού και 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, στο οποίο κινείται και δραστηριοποιείται (Punch, 

2009, όπως παρατίθεται στο Μάνεση, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 

4.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός-προϋποθέσεις της μετάβασης  

 

Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, η 

οποία είναι άγνωστη, και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε πτυχή της ζωής . Για 

παράδειγμα υπάρχει η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, από το δημοτικό 

στο γυμνάσιο, η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, η μετάβαση από το 

σχολείο στην αγορά εργασίας ακόμα και η μετακόμιση σε άλλη πόλη ή χώρα κτλ. 

(Κυριακίδου- Σολωμονίδου, 2012). Είναι ευρέως γνωστό πως ο όρος «μετάβαση» δεν 

είναι συγκεκριμένος (Vrinioti, Einarsdottir & Broström, 2010, 3) . Σε αυτό το σημείο 

είναι αναγκαία η αναφορά κάποιων από τους ορισμούς που έχουν διατυπώσει οι 

μελετητές της, καθώς μέσα από αυτούς θα γίνει πιο κατανοητό το θέμα της 

μετάβασης  (Καρυδά& Κουτή, 2009).  

Η μετάβαση ορίζεται ως «ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό 

βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών 

συνθηκών» (Moegel, 1984), όπως παρατίθεται στο Πανταζής, Σακελλαρίου & 

Μπάκας, 2009, 21).  Επίσης, σύμφωνα με τους Cowen (1993) και Fabian (2007), ως 

μετάβαση θεωρείται «μία πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία το άτομο 

μετακινείται από ένα οικείο σε ένα άλλο, καινούριο περιβάλλον, το οποίο έχει τους 

δικούς του κανόνες λειτουργίας και στους οποίους το άτομο οφείλει να προσαρμοστεί». 

(Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, 2008, 115). 

Οι  Κόπτση και Νάκου (2009) επισημαίνουν ότι «η μετάβαση δεν είναι μία 

απλή διαδικασία αλλαγής περιβάλλοντος αλλά μία ισχυρή διαδικασία προσαρμογής που 

απαιτεί λεπτούς χειρισμούς γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής φύσεως και 

πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας, ώστε να περάσουν 

από τη μία φάση της ζωής τους στην άλλη με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες». Οι 

Griebel&Niesel (2004a) και Welzer (1993) θεωρούν τις μεταβάσεις ως «φάσεις 
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αλλαγών της ζωής που συνδέονται με αναπτυξιακές απαιτήσεις και είναι κοινωνικά 

ρυθμισμένες» (Niesel & Griebel, 2005, 6). Επίσης, η έννοια της μετάβασης μπορεί να 

σχετίζεται με ιδιαίτερα τρωτές φάσεις (Wustmann, 2004, όπ. αναφ. στο Niesel & 

Griebel, 2005, 6). 

Η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο επιτυγχάνεται 

μέσω ενδεικτικών δραστηριοτήτων, μέσω της συνάντησης νηπίων & νηπιαγωγού με 

το δάσκαλο, της υιοθέτησης δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια 

και της επίσκεψης δασκάλων στο νηπιαγωγείο (Παπαδέλης, 2014). Η μετάβαση 

λοιπόν,  «είναι μία μακροπρόθεσμη συνδημιουργική διαδικασία, στην οποία οι 

συμμετέχοντες διαχωρίζονται σε εκείνους που βιώνουν και αντιμετωπίζουν ενεργά οι 

ίδιοι τη μετάβαση, δηλαδή τα παιδιά και οι γονείς τους, και σε εκείνους που 

διαχειρίζονται τη μετάβαση, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί της τάξης, οι σχολικοί σύμβουλοι 

και τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν παρατηρητικό, συμβουλευτικό 

και καθοδηγητικό ρόλο στη μετάβαση» (Οδηγός  Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (2008, 

σελ. 129). 

Επίσης, οι Petriwskyj, Thorpe, και Tayler θεωρούν τη μετάβαση ως μία 

«πολυεπίπεδη και μακροχρόνια διαδικασία και όχι μία γραφειοκρατική διεκπεραίωση 

της πρώτης ημέρας ένταξης του παιδιού στο σχολείο», η οποία «εμπεριέχει πολλαπλές 

συνέχειες και ασυνέχειες της εμπειρίας» (Petriwskyj, Thorpe, &Tayler, 2005, 63 

Βρυνιώτη, 2010, 108).  Τέλος, σύμφωνα με τις Καρυδά και Κουτή (2009),«η 

μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο δεν είναι ένα 

στιγμιαίο γεγονός, αλλά μία πολύπλοκη και μακρά διαδικασία, η οποία εξαρτάται τόσο 

από την ετοιμότητα του παιδιού όσο και από την εξασφάλιση της συνέχειας στην 

εκπαίδευση μέσα από την εφαρμογή ενός ενιαίου αναλυτικού προγράμματος για το 

Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο». Φαίνεται  

αυξανόμενο το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των παιδιών σε κάθε εκπαιδευτική 

έρευνα. Οι απόψεις των παιδιών, αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά και 

η παιδική ηλικία έχουν δει το περιβάλλον τους.  

Η μετάβαση από το ένα σχολικό περιβάλλον στο άλλο είναι μια περίοδος που 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στo μέλλον και στο είναι των παιδιών και 

στην πορεία τους στη μετέπειτα σχολική περίοδο (Einarsdottir,  2007). Πράγματι, η 

μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μια 

εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της 

μετέπειτα σχολικής του πορείας. Έρευνες δείχνουν ότι η ομαλή του μετάβαση δεν 
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αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή αλλά πρωτίστως στην 

καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας. Είναι 

σημαντικό λοιπόν η μετάβαση να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε τόσο τα παιδιά όσο και 

οι οικογένειές τους να έχουν μια θετική άποψη για το σχολείο και ιδιαίτερα τα παιδιά 

να έχουν την αίσθηση ότι είναι επαρκείς ως μαθητές (Γουργιώτου, 2012). 

Μέσω της ομαλής μετάβασης, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες 

επικοινωνίας ή ακόμη καλύτερα, αποκτώντας ως προϋποθέσεις κάποιες δεξιότητες 

επικοινωνίας και γενικές γνώσεις, ήδη από το οικογενειακό τους περιβάλλον, μπορεί 

να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομαλή μετάβαση. Με τον όρο 

δεξιότητες επικοινωνίας εννοούμε την ικανότητα του παιδιού από τη μια να 

επικοινωνεί με σαφήνεια τις ανάγκες του και από την άλλη να κατανοεί τους άλλους 

(δηλαδή, ομιλία και ακρόαση). Γενικές γνώσεις είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει 

το παιδί για να μαθαίνει πληροφορίες για το περιβάλλον του. Τα παιδιά που μπορούν 

να επικοινωνούν καλά, ως ομιλητές και ακροατές, και που είναι περίεργα να μάθουν 

για τον κόσμο γύρω τους, είναι τα παιδιά που είναι έτοιμα να επιτύχουν στο σχολείο, 

αλλά και σε κάθε τομέα στη ζωή τους. Συνήθως τα παιδιά που έχουν ανεπτυγμένες 

δεξιότητες επικοινωνίας και επαρκείς γενικές γνώσεις, δύνανται να διηγούνται 

ιστορίες που έχουν ακούσει, να παίζουν, μόνα ή με φίλους, παιχνίδια φαντασίας, να 

κατανοούν προφορικές οδηγίες, να τις εκτελούν και να μπορούν να εκφράσουν τις 

ανάγκες τους σε ενήλικες ή συνομήλικούς τους, με τρόπο που να γίνονται κατανοητά 

(Κυριακίδου - Σολωμονίδου,  2012). 

Επίσης, στην καλύτερη δυνατή επίτευξη της ομαλής μετάβασης, βοηθάει και 

η συναισθηματική ωριμότητα, η οποία είναι η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει 

και να εκφράζει τόσο θετικά όσο και αρνητικά συναισθήματα, με ποικίλους τρόπους, 

που να ταιριάζουν σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Είναι, επίσης, η ικανότητα της 

ενσυναίσθησης (το να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου) και της προθυμίας 

να βοηθήσουν άλλους που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά που είναι συναισθηματικά υγιή 

και ώριμα εκφράζουν αυτά που νιώθουν αλλά είναι και σε θέση να κατανοήσουν τους 

άλλους. Είναι τα παιδιά που κάνουν εύκολα φίλους και βιώνουν τη σχολική ζωή ως 

μια ευχάριστη εμπειρία. Τα παιδιά αυτά συνήθως προθυμοποιούνται να βοηθήσουν 

σε μία εργασία, βοηθούν άλλα παιδιά που έχουν χτυπήσει ή δείχνουν 

στεναχωρημένα, προσπαθούν να σταματήσουν ένα καβγά ή να λύσουν μια διαφωνία, 

προσκαλούν άλλα παιδιά σε ένα παιχνίδι ή μια δραστηριότητα και γενικότερα 

δείχνουν σημάδια ενσυναίσθησης (Κυριακίδου Σολωμονίδου,  2012). 
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Άλλες προϋποθέσεις που βοηθούν με τον καλύτερο τρόπο στην ομαλή 

μετάβαση είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, η σωματική υγεία και ευεξία καθώς και η 

γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη (Κυριακίδου - Σολωμονίδου, 2012). Ειδικότερα, οι 

κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται ως η ικανότητα των παιδιών να συνεργάζονται, να 

περνούν καλά με τους άλλους και να κάνουν φίλους, να έχουν την ικανότητα 

ανάληψης ευθύνης, επίλυσης προβλημάτων, προσαρμογής σε ρουτίνες και επίδειξη 

σεβασμού. Έρευνες και εμπειρία δείχνουν ότι τα παιδιά με ανεπτυγμένες κοινωνικές 

δεξιότητες έχουν θετική στάση προς τη μάθηση και είναι πρόθυμα να εξερευνήσουν 

νέα πράγματα, όπως παιχνίδια, βιβλία, προσέχουν και φροντίζουν τα προσωπικά τους 

αντικείμενα, σέβονται τους άλλους, ενώ καινοτομούν αυτόβουλα, αφού αρέσκονται 

στο να δοκιμάζουν νέες δραστηριότητες και να παίζουν καινούρια παιχνίδια 

(Γουργιώτου, 2012). Μέσω των κινητικών δεξιοτήτων, τα παιδιά αποκτούν σωματική 

υγεία, ανεξαρτησία και ευεξία και είναι η φυσική ετοιμότητα για το σχολείο. Τα 

παιδιά με σωματική υγεία και ευεξία έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση, καλή μνήμη, 

αυξημένη δημιουργικότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αυξημένη 

αυτοεκτίμηση και μειωμένο άγχος. Επιπλέον, με τη γλωσσική και γνωστική 

ανάπτυξη, επιτυγχάνεται καλύτερα η ομαλή μετάβαση, αφού μέσω αυτών των 

ικανοτήτων, τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και αριθμών, 

την αρίθμηση και την επάρκεια μνήμης, καθώς επίσης και τις πιο προηγμένες μορφές 

γραφής και ανάγνωσης (Κυριακίδου - Σολωμονίδου, 2012). 

Μέσα από μελέτες εκτιμώνται οι δυσκολίες μετάβασης από το Νηπιαγωγείο  

στο Δημοτικό, αφού η μετάβαση αυτή είναι μία πολυεπίπεδη διαδικασία, μέσω της 

οποίας προκύπτουν παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλότητα της μετάβασης. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η μετάβαση των νηπίων από το  νηπιαγωγείο στο δημοτικό 

σχολείο θεωρείται μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία, αφού συνδέεται με αλλαγές 

ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών και θέτει τις βάσεις για την πνευματική 

ολοκλήρωση και επιτυχία των παιδιών. Όμως, η διαδικασία της μετάβασης 

δυσχεραίνεται από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι συχνά επιδρούν δυσμενώς στη 

σχολική εξέλιξη, στην κοινωνικοποίηση και γενικότερα στη συναισθηματική 

ανάπτυξη των νηπίων. Τέτοιοι παράγοντες  είναι: οι μεγάλες διαφορές που 

παρουσιάζουν οι δύο σχολικές βαθμίδες λόγω της έλλειψης συνέχειας και 

σταθερότητας μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών, των διαφορετικών σκοπών που 

επιδιώκουν, του διαφορετικού τρόπου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

οργάνωσής τους. Δυσκολίες παρουσιάζονται στις ατομικές διαφορές των παιδιών και 
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στην ανομοιογένεια που τα χαρακτηρίζει ως προς τη σχολική τους ετοιμότητα. 

Επίσης, δυσχεραίνει τη διαδικασία της ομαλής μετάβασης η ελλιπής ενημέρωση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τον ρόλο του 

αρχάριου μαθητή, καθώς και το συναίσθημα ανασφάλειας που πιθανόν τους κατέχει 

για τη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης (Παπαδέλης, 2014).  

Η μετάβαση είναι μία ενδιαφέρουσα αλλά δύσκολη περίοδος στη σχέση του 

παιδιού με το οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον. Αυτή την περίοδο οι σχέσεις 

και ο ρόλος του παιδιού αλλά και των γονέων αλλάζουν, αφού καθώς το μέχρι χθες 

παιδί του νηπιαγωγείου αποκτά το ρόλο του μαθητή, αλλάζει αντίστοιχα και ο ρόλος 

των γονέων (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). 

Φαίνεται λοιπόν, μέσα από έρευνες ότι τα προβλήματα μετάβασης 

προκύπτουν από την απουσία κοινών εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων, κοινών 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων, κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και ισότιμης συνεργασίας ανάμεσα στους 

νηπιαγωγούς και δασκάλου (Παπαδέλης, 2014). Επίσης, μέσα από έρευνες και 

λεγόμενα εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι η γραφειοκρατία που αφορά τις 

καινοτόμες δραστηριότητες, τη μετάβαση των παιδιών από τη μία σχολική μονάδα σε 

μία άλλη, η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, η ελλιπής χρηματοδότηση για 

περεταίρω δραστηριότητες και η δυσκολία μετακίνησης των παιδιών στις 

περιπτώσεις μη συστέγασης του νηπιαγωγείου με το δημοτικό, είναι θέματα που 

προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς και εμποδίζουν τις διαδικασίες και την 

εκτέλεση καινοτόμων δραστηριοτήτων. Ακόμη περισσότερες δυσκολίες στην 

υλοποίηση του προγράμματος έχουν οι νηπιαγωγοί με τους δασκάλους και τη 

συνεργασία μεταξύ τους. Αρκετές φορές φαίνονται ικανοποιημένοι οι νηπιαγωγοί 

από τη συνεργασία τους με τους γονείς (Καρυδά και Κουτή, 2009). 

 

 

4.2. Μοντέλα μετάβασης  

 

Το αν θα καταφέρει κάποιο παιδί να έχει ομαλή μετάβαση εξαρτάται από μία 

σειρά παραγόντων. Πολλά ερωτήματα μπορούν να προκύψουν αναφορικά με τις 

πρακτικές της μετάβασης και την εκτίμηση των δυσκολιών που μπορεί να 

προκύψουν. Μερικά ερωτήματα είναι τα εξής: Είναι η σωστή χρονική περίοδος για 

να δοκιμάσει το παιδί αυτή τη μετάβαση; Ήταν προετοιμασμένο για αυτήν; Έχει 
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αποκτήσει όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα του χρειαστούν για να πετύχει; Πόσο 

υποστηρικτικό ήταν το περιβάλλον γύρω του; Είναι το παιδί έτοιμο για το δημοτικό 

σχολείο; Πώς μπορώ να το βοηθήσω; Ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες που θα πρέπει να έχει για να πετύχει σε αυτή τη δύσκολη και σημαντική 

μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο; Για να είναι επιτυχημένη η 

κάθε μετάβαση θα πρέπει να βρει τους συμμετέχοντες προετοιμασμένους 

(Κυριακίδου- Σολωμονίδου, 2012). 

Για μια πιο επιτυχή και ομαλότερη μετάβαση, μπορούν να ακολουθηθούν 

ορισμένες πρακτικές, τα λεγόμενα μοντέλα μετάβασης, σύμφωνα με τους Βρυνιώτη 

και Ματσαγγούρα (2005): Το μοντέλο δεξιοτήτων- ικανοτήτων θεωρεί τη μετάβαση 

ως ένα στιγμιαίο γεγονός, περιορίζοντας την πορεία της σε μία δεδομένη χρονική 

στιγμή, στο τέλος της φοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο. Με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού σχετίζεται η σχολική προσαρμογή και η ετοιμότητα του 

παιδιού. Το οικοσυστημικό- αναπτυξιακό μοντέλο, αντιμετωπίζει τη μετάβαση ως μία 

συνεχή και δομημένη διαδικασία, μεγάλου χρονικού διαστήματος, η οποία δεν 

εξαρτάται μόνο από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού, αλλά και από ένα 

σύνολο παραγόντων του περιβάλλοντος του παιδιού, όπως είναι η οικογένειά του, οι 

φίλοι του, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο και η ευρύτερη κοινότητα όπου ζει 

και αναπτύσσεται. Με βάση το οικοσυστημικό – αναπτυξιακό μοντέλο, η 

επιτυχημένη ομαλή μετάβαση εξαρτάται από κάποια κριτήρια. Ένα κριτήριο είναι η 

έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Αναφορικά με τη γενικότερη 

φιλοσοφία και τον σκοπό της εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρξει συμβατότητα 

μεταξύ των δύο σχολικών βαθμίδων της εκπαίδευσης, του νηπιαγωγείου και του 

δημοτικού σχολείου. Το παιδί με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συμμετάσχει στη 

διαδικασία της μάθησης, όχι μόνο αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες, αλλά 

αποκτώντας και κοινωνικές δεξιότητες και θετικές στάσεις προς το σχολείο 

(Βρυνιώτη και Ματσαγγούρας, 2005). 

Επίσης, ένα δεύτερο κριτήριο μπορεί να είναι ο επαναπροσδιορισμός των 

βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σχολική τάξη στο νηπιαγωγείο και στο 

δημοτικό, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η συμβατότητα ως προς τα περιεχόμενα των 

σπουδών, τους στόχους διδασκαλίας, τις διδακτικές μεθόδους, το διδακτικό στυλ του 

εκπαιδευτικού, τη διαχείριση του διδακτικού χώρου, την ανθρωπογεωγραφία και τα 

δίκτυα επικοινωνίας (Einarsdóttir, 2003, 2007). Σημαντικό κριτήριο είναι η ενεργή 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων στελεχών εκπαίδευσης και φορέων 
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τοπικής κοινωνίας, με στόχο την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τη σύγκλιση των 

απόψεων ως προς τους ρόλους και τις ευθύνες των εμπλεκομένων στη διαδικασία της 

μετάβασης. Η διαπραγμάτευση του είδους των προσδοκιών και απαιτήσεων των 

ενηλίκων ως προς την ανταπόκριση των παιδιών στα μαθήματα. Ο βαθμός 

ανταπόκρισης των παιδιών και των γονέων στις προσδοκίες που θα δημιουργηθούν 

από τη μετάβαση του νηπίου στο δημοτικό σχολείο εξαρτάται από την κουλτούρα της 

οικογένειας, τη σχέση συνεργασίας οικογένειας και σχολείου, τη φυσιογνωμία της 

σχολικής μονάδας, την προετοιμασία υποδοχής των νηπίων και τις επιδράσεις του 

ευρύτερου κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου του περιβάλλοντος (Βρυνιώτη και 

Ματσαγγούρας, 2005). 

Εάν δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορέσει να διευθετήσει 

όλες τις πρακτικές της μετάβασης, τα προαναφερθέντα μοντέλα (Μπαγκάκης, 2006). 

Η καλή θέληση για συνεργασία, η τάση για καινοτομία, οι εναλλακτικές μέθοδοι σε 

περίπτωση αποτυχίας μπορούν να σταθούν αρωγοί στη διαδικασία της ομαλής 

μετάβασης. Ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο ο εκπαιδευτικός παράλληλα επιχειρεί 

να καινοτομήσει προκειμένου να πετύχει το στόχο του και στην προκειμένη 

περίπτωση το στόχο για την ομαλή μετάβαση. Μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές 

πρακτικές, εφαρμογές για να πετύχει τους στόχους του ως εκπαιδευτικός. Τα 

προαναφερθέντα μοντέλα παραπέμπουν σε διαφορετικές εφαρμογές και πρακτικές, 

στη διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων μετάβασης (Rimn- Kaufmann & Pianta, 

2000). 

Μπορούν να πραγματωθούν σχέδια δράσης αναφορικά με την ομαλή 

μετάβαση που ωφελούν και τα παιδιά και την οικογένεια. Μπορεί να 

πραγματοποιηθούν σχέδια συνάντησης και συνεργασίας του σχολείου, των 

εκπαιδευτικών με την οικογένεια του εκάστοτε παιδιού. Με τον τρόπο αυτό θα 

υπάρχει καλύτερη συνεννόηση για την καλύτερη δυνατή πραγμάτωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σύνδεση οικογένειας –νηπιαγωγείου, μέσω 

συστηματικών συναντήσεων οικογένειας- νηπιαγωγείου, οι κοινές συναντήσεις 

δασκάλων-νηπιαγωγών- γονέων, κάποιες δραστηριότητες, η οργάνωση εκδηλώσεων 

νηπιαγωγείου-πρώτης τάξης με κοινό θέμα, η επικοινωνία μέσα από πίνακα 

ανακοινώσεων και τα γράμματα στους γονείς, είναι τρόποι που συμβάλλουν στην 

ομαλή μετάβαση (Παπαδέλης, 2014). 

Αναφορικά με την ομαλή μετάβαση, ο βαθμός της ανταπόκρισης των 

μαθητών αλλά και των γονέων στις προσδοκίες που απορρέουν από τους 
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καινούργιους ρόλους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικογενειακή οικολογία 

και τη σχετική συμβολή της στη μαθησιακή ετοιμότητα και ψυχολογική ετοιμότητα 

του μαθητή και ψυχολογική ωριμότητα του μαθητή (Nickel, 1990), από το δίκτυο 

επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας και από 

την προετοιμασία που έχει κάνει το σχολείο για να υποδεχθεί τους αρχάριους 

μαθητές. Η προετοιμασία αυτή είναι αναγκαία, διότι γονείς και μαθητές στηρίζονται 

στη διαχείριση των νέων ρόλων και απαιτήσεων (Βρυνιώτη, Ματσαγγούρας, 2005). 

Οι γονείς φυσικά μπορούν να συνεισφέρουν καταλυτικά στην επίτευξη της 

ομαλής μετάβασης με πολλούς τρόπους. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στην 

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στον εμπλουτισμό γνώσεων με τους εξής 

τρόπους: α)  Διαβάζοντας στα παιδιά και μετά συζητώντας για αυτά που διάβασαν . 

β) Ζητώντας από τα παιδιά να τους διηγηθούν μια γνωστή τους ιστορία. γ) Παίζοντας 

μαζί τους παιχνίδια ρόλων και φαντασίας: π.χ. μπορούν να παίξουν παιχνίδι λέγοντας: 

«Ο Γιάννης λέει…», για να τα εξασκηθούν στο να ακολουθούν οδηγίες και να ακούν 

προσεχτικά, παιχνίδια με γράμματα, με τραγούδια, με καθημερινά αντικείμενα και 

τρόφιμα (π.χ. μετρώντας παπούτσια), παιχνίδια ομαδοποίησης – ταξινόμησης, 

σειροθέτησης π.χ. με πιρούνια και κουτάλια, ρούχα, κουμπιά, παιχνίδια με σημάδια 

οδικής κυκλοφορίας, με χρώματα φαναριών, παιχνίδια μνήμης και αριθμών, παιχνίδια 

με σχήματα, με χρώματα, με κατασκευές κτλ. δ) Κάνοντας συζητήσεις μαζί τους για 

διάφορα θέματα, εμπλουτίζοντας έτσι το λεξιλόγιό τους. ε) Κάνοντας συνδέσεις 

μεταξύ των βιβλίων/παραμυθιών που διάβασαν και της καθημερινότητας, π.χ. 

Λέγοντας τα εξής: «Αυτός ο γάτος μοιάζει πολύ με τον Ιγνάτιο από το βιβλίο που 

διαβάσαμε σήμερα!» ή «Αν ήταν στη θέση σου ο Άρθουρ τι νομίζεις ότι θα έκανε;». 

στ) Φροντίζοντας για τη σωματική τους υγεία και ευεξία, με σωστό διατροφολόγιο, 

όπως  φρούτα δημητριακά, λαχανικά,  όσπρια, γαλακτοκομικά και επαρκή ύπνο (10-

12 ώρες ημερησίως). ζ) Βοηθώντας τα στο να κρατούν το μολύβι σωστά. η) Με 

εξάσκηση στην περιγραφή συναισθημάτων, π.χ. «Νομίζω πως ο φίλος σου ο Γιώργος 

σήμερα είναι λυπημένος. Τον βλέπεις; Δε χαμογελάει.»; θ) Δίνοντας το καλό 

παράδειγμα, δείχνοντάς τους πως κι οι γονείς νοιάζονται για τους άλλους ανθρώπους. 

Καθημερινά μπορούν να δώσουν το παράδειγμα με τις  φιλικές/κοινωνικές τους 

σχέσεις και υποχρεώσεις. Τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές των μεγαλυτέρων 

τους, πόσο μάλλον των γονιών τους. ι) Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 

συμπεριλαμβάνουν άλλα παιδιά στο παιχνίδι τους. κ) Επίβραβεύοντάς τα όποτε 

βοηθούν άλλους, π.χ. «Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που βοήθησες την αδερφή σου 
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σήμερα με τα μαθήματά της!» λ) Μιλώντας στα παιδιά  για οποιεσδήποτε αλλαγές 

στην καθημερινή τους ρουτίνα, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένα. μ) Δίνοντας στα 

παιδιά επιλογές ώστε να εξασκηθούν στην ανάληψη αποφάσεων. ν) Κανονίζοντας 

συναντήσεις με άλλα παιδιά για να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να μοιραστούν και 

να περιμένουν τη σειρά τους. ξ) Προετοιμάζοντας τα παιδιά για κάθε αλλαγή 

ενασχόλησης/δραστηριότητας, π.χ. «Σε 5 λεπτά θα πας για ύπνο» (Κυριακίδου - 

Σολωμονίδου, 2012). 

Για να θεωρηθεί το παιδί σχολικά έτοιμο αναφορικά με την ομαλή μετάβαση, 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποια κριτήρια. Για να επιτευχθεί λοιπόν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις – 

διερευνήσεις. Δύνανται λοιπόν, να διερευνηθούν οι κοινωνικές σχέσεις των αρχάριων 

μαθητών μέσα στη σχολική τάξη, όπως γεγονότα που συμβαίνουν στο σχολείο καθώς 

και η συγκρότηση του δικτύου διαπροσωπικών σχέσεων που διαδραματίζονται μες 

στην τάξη. Μπορούν να εξεταστούν γεγονότα που συνέβησαν ή συμβαίνουν στο 

σχολείο, κατά τα δύο πρώτα σχολικά χρόνια  και θεωρούνται από τη σκοπιά των 

αρχάριων μαθητών και μαθητριών αλλά και πώς εξελίσσονται οι διαπροσωπικές 

σχέσεις στις δύο πρώτες σχολικές τάξεις (Βρυνιώτη, Ματσαγγούρας, 2005). 

Η ομαλή μετάβαση έχει συζητηθεί κατά καιρούς και έχει ιστορική ισχύ, αφού 

αναφορικά με τις καινοτομίες ως σχέδια δράσης, έχει τις απαρχές της το 1852. Τότε ο 

Fröbel μέσω του αναλυτικού  σχεδίου για την οργανική σύνδεση της προσχολικής με 

τη σχολική εκπαίδευση, ξεκίνησε μία μεγάλη συζήτηση, η οποία συνεχίζεται ακόμη 

και σήμερα. Αυτή η συζήτηση αναφέρεται στην «ασυνέχεια και στη γεφύρωση του 

χάσματος» σχετικά με τη μετάβαση από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση. Σε 

αυτό το σχέδιο περιγράφεται το «διαμεσολαβητικό σχολείο ή η ενδιάμεση αυτόνομη 

βαθμίδα ή εισαγωγική τάξη ή τάξη υποδοχής», σχολείο που συνδέει το Νηπιαγωγείο 

με το Δημοτικό Σχολείο και είχε ως στόχο να προετοιμάσει μέσω ειδικών ασκήσεων 

τα νήπια για το Δημοτικό Σχολείο (Grossman, 1987. Οδηγός Ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου, 2008, 99-105).  

Ένα παράδειγμα δράσης μετάβασης μπορεί να αποτελέσει  η βοήθεια που 

μπορούν να παρέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς στο κράτημα του μολυβιού από 

το παιδί, στην απόκτηση αυτής της δεξιότητας.  Ο τρόπος με τον οποίο κρατά το 

παιδί το μολύβι είναι πολύ σημαντικός, γιατί καθορίζει την κίνηση κατά τη γραφή. Τα 

δάκτυλα θα πρέπει να ακουμπούν το μολύβι 1-3 εκ. από τη μύτη του μολυβιού και θα 

πρέπει να είναι σε θέση να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αξίζει να 
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τονιστεί ότι τα παιδιά τα οποία δεν κρατούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο το μολύβι, 

αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει κατά τη γραφή τους, δεν θα πρέπει να προβληματίζουν 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  Αν υπάρξει παιδί, στο οποίο η λαβή του 

μολυβιού του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα κατά τη γραφή, θα πρέπει να προβεί 

σε αξιολόγηση από Εργοθεραπεύτρια, για πιο εξειδικευμένη παρέμβαση. 

(Κυριακίδου  Σολωμονίδου, 2012). 

 

 

4.3. Η χρήση των σχεδίων δράσης ως παράγοντας ομαλής μετάβασης των νηπίων 

στο Δημοτικό Σχολείο 

 

Για την επιτυχή ομαλή μετάβαση, χρειάζεται η εφαρμογή κάποιας μεθοδολογίας, 

η οποία σχετίζεται με δράσεις, όπως για παράδειγμα την ενημέρωση εκπαιδευτικών 

και  στελεχών της εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο,  μπορεί να  εμπλακούν 

και να συνεργαστούν περισσότερα τους ενός νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία. 

Αναγκαία κρίνεται και η υλοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων μεταξύ των  

εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, όλων των σχολικών μονάδων και των δύο βαθμίδων, 

καθώς και των στελεχών της εκπαίδευσης, σχετικά με το περιεχόμενο και τους 

στόχους του προγράμματος μετάβασης (Παπαδέλης, 2014).  

Ακόμη μπορούν να οργανωθούν επισκέψεις των νηπίων στο δημοτικό, οι οποίες 

πραγματοποιούνται  σε συνεργασία με τους δασκάλους της Α΄ τάξης και τους 

διευθυντές των δημοτικών σχολείων. Τα παιδιά ξεναγούνται στους χώρους του 

δημοτικού, γνωρίζουν τον διευθυντή και τους δασκάλους,  έρχονται σε επαφή με τον 

τρόπο εργασίας, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δραστηριότητες της Α’ τάξης, 

συνεργάζονται με τους μικρούς μαθητές σε δραστηριότητα που έχει δημιουργηθεί 

από κοινού από τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. Επίσης, μπορούν να 

οργανωθούν επισκέψεις των μαθητών και δασκάλων της Α΄ τάξης δημοτικού, όπου οι 

μαθητές συμμετέχουν μαζί με τα νήπια σε μια οργανωμένη δραστηριότητα. Έτσι, οι 

δάσκαλοι έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, ενώ 

επιτυγχάνεται και σύσφιξη σχέσεων ανάμεσα στα νήπια και τα παιδιά του δημοτικού 

(Παπαδέλης, 2014). 

Αξίζει να  σημειωθεί ότι στις κοινές εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις με το  

δημοτικό, η ομάδα δράσης του νηπιαγωγείου μπορεί να σχεδιάζει, διοργανώνει και 
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υλοποιεί, σε συνεργασία με την δασκάλα της Α΄ τάξης δημοτικού και εθελοντές 

γονείς, δράσεις και εκδηλώσεις, όπως εκδρομές επισκέψεις σε μουσεία, σχολικές 

εορτές, θεατρικά δρώμενα, την ανάπτυξη ενός θεματικού σχεδίου δράσης- project 

π.χ. για την ανακύκλωση κ.λπ. (Παπαδέλης, 2014). 

Το νηπιαγωγείο παίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο στην ένταξη και προσαρμογή 

των παιδιών στο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου και ως εκ τούτου έχει 

καθοριστικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση, όταν έχει ως βασικό του σκοπό να 

εναρμονίσει και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση των παιδιών σε αυτό, 

υλοποιώντας δράσεις για άμβλυνση δυσκολιών  (Παπαδέλης, 2014). 

Επίσης, μέσω εμπειρικών ερευνών εντοπίζονται μέθοδοι ομαλής μετάβασης από 

το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Καλοί μέθοδοι θεωρούνται οι δράσεις της νηπιαγωγού 

που μελλοντικά θα φανούν χρήσιμες στη δασκάλα ως υποστηρικτικές. Οι τελευταίες 

επιτυγχάνονται μέσω της προετοιμασίας ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο άντλησης χρήσιμων πληροφοριών από την 

δασκάλα, αλλά και μέσω επισκέψεων της νηπιαγωγού στην Α΄ τάξη Δημοτικού και 

της υποστήριξης του έργου της δασκάλας για ορισμένα παιδιά, αν χρειαστεί 

(Παπαδέλης, 2014). 

Ακόμη, πετυχημένη μέθοδος ομαλής μετάβασης είναι η επένδυση στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μέσω της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να καινοτομήσουν για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή ομαλή μετάβαση. Η κοινή 

επιμόρφωση νηπιαγωγών και δασκάλων είναι ιδιαίτερα σημαντική μέθοδος και 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της οργάνωσης επιμορφωτικών συναντήσεων για 

τις νηπιαγωγούς και τις δασκάλες που εμπλέκονται στη δράση. Οι νηπιαγωγοί 

ενημερώνονται και επιμορφώνονται για το Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄ τάξης 

δημοτικού, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης 

βαθμίδας και οι δάσκαλοι για τα αντίστοιχα του νηπιαγωγείου. Έτσι, επιδιώκεται η 

πρόκληση διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων. Οι επιμορφώσεις μπορεί να γίνουν 

από στελέχη της εκπαίδευσης.  

Ιδιαίτερα σημαντική ως μέθοδος θεωρείται η ενημέρωση και επιμόρφωση των 

γονέων των νηπίων, σε ειδικά θέματα  που αφορούν τη μετάβαση, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω οργάνωσης ενημερωτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων για 

τους γονείς των νηπίων σε θέματα που αφορούν τη μετάβαση, όπως: το πρόγραμμα 
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και οι στόχοι του, η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαδικασία της 

μετάβασης, o ρόλος της οικογένειας στη μάθηση, τα χαρακτηριστικά ενός 

αναπτυξιακά  κατάλληλου προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες της Α΄ τάξης δημοτικού και οι επιδιωκόμενοι στόχοι κ.λπ. Οι 

ενημερώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη 

της εκπαίδευσης. Προτείνεται και η συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, όπως, σχολικού 

ψυχολόγου, εξειδικευμένου παιδαγωγού, μέλη των κοινωνικών υπηρεσιών 

(Παπαδέλης, 2014). 

Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για τη σχολική αρχή και για την ομαλή 

μετάβαση έχει επικεντρωθεί στους δασκάλους και στους γονείς. Η ομαλή μετάβαση 

στηρίζεται σε απόψεις σχετικά με τις δεξιότητες των παιδιών και τις γνώσεις κατά 

την είσοδο του σχολείου. Τοιουτοτρόπως προκαλείται το ενδιαφέρον για τη σχολική 

ετοιμότητα. Αυτή η σχολική ετοιμότητα του παιδιού βρίσκεται στις προσδοκίες και 

προοπτικές των εκπαιδευτικών θεωρητικών, των δασκάλων και των γονέων 

(Pianta&McCoy, 1997. Davies & North, 1990. Haines et al., 1989.  Lewit & Baker, 

1995.Bröstrom, 2000). Στη Δανία σε γενικές γραμμές αρχίζουν τις σχολικές τους 

δραστηριότητες όταν φθάνουν επτά χρονών.. Ωστόσο το 97% του οι έξι ετών τα 

παιδιά μπορούν να συμμετέχουν δυναμικά σε τάξη νηπιαγωγείου στο σχολείο 

(Bröstrom, 2000). Στο νηπιαγωγείο εργάζεται ένας μορφωμένος παιδαγωγός με 3,5 

χρόνια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μαθητές, γονείς, δασκάλους και 

κυρίως νηπιαγωγούς, να έχουν μια κοινή αντίληψη της έννοιας σχολικής ετοιμότητας 

και να συμφωνήσουν σχετικά με την ποιότητα, το είδος των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, τα εφόδια δηλαδή που θα αποτελέσουν 

απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιθανή επιτυχία του παιδιού στο πρώτο έτος του ή 

της από το σχολείο. (Bröstrom, 2000). . Όμως, ελλοχεύει ο εξής κίνδυνος. Όταν η 

έρευνα είναι από τη σκοπιά των ενηλίκων, μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή 

αποτελέσματα, αφού η ίδια η έρευνα επικεντρώνεται μόνο στους ενήλικες και όχι 

στις απόψεις των παιδιών. 

Η επιτυχής μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο σχολείο μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

πολλών παραγόντων, όπως τη στήριξη από τους γονείς, της υψηλής ποιότητας 

νηπιαγωγεία, την ετοιμότητα που μπορεί να αποκτήσει το παιδί στην προσωπική, 

κοινωνική και πνευματική αρμοδιότητα κ.ά. Τα παιδιά που δεν θεωρούνται σχολικά 

«έτοιμα» για τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, ειδικά από τους 
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δασκάλους  τους στο πρώτο έτος του σχολείου, θα έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

αισθάνονται καλά προσαρμοσμένα στο σχολικό τους περιβάλλον. (Bröstrom, 2000). 

     Καταλυτικές μέθοδοι μετάβασης θεωρούνται οι παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου 

ή σχολικής τάξης. Mπορεί να γίνει η προσπάθεια οι δράσεις να ενταχθούν αρχικά στο 

ισχύον πρόγραμμα και τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών. Μικρές  προσαρμογές 

και αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι απαραίτητες  προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι δράσεις των επισκέψεων και η υλοποίηση των από κοινού 

δραστηριοτήτων. Οι επιμορφώσεις και οι ενημερώσεις  γονέων και εκπαιδευτικών 

προτείνεται να γίνονται απογευματινές ώρες (Παπαδέλης, 2014). 

Το νηπιαγωγείο λοιπόν και δημοτικό σχολείο μπορούν από κοινού να 

οργανώνουν και να προγραμματίζουν δράσεις μετάβασης. Κρίνεται απαραίτητο να 

συνεργαστούν, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήμεροι για το περιβάλλον από 

το οποίο προέρχονται και στο οποίο θα μεταβούν τα παιδιά. Είναι καλό να 

κανονίζονται επισκέψεις γνωριμίας και ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών, με ή και 

χωρίς τα παιδιά (Κυριακίδου - Σολωμονίδου, 2012). Έρευνες στην Αμερική για την 

ομαλή μετάβαση, έδειξαν ότι ακολουθούνται στα νηπιαγωγεία κάποιες πρακτικές 

σχετικά με τη μετάβαση στο σχολείο. Ένα δείγμα 3.595 νηπιαγωγών σχετικά με τη 

χρήση πρακτικών κατά τη μετάβαση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, το ακαδημαϊκό 

έτος 1996-1997, ανέδειξε δεκαπέντε εμπόδια στην εφαρμογή πρακτικών μετάβασης. 

Υπήρξε προβληματισμός σχετικά με τη χρήση των πρακτικών που σχετίζονται με τη 

μετάβαση στο νηπιαγωγείο, για το εάν οι πρακτικές θα πρέπει να είναι γενικές. Η πιο 

συχνά αναφερόμενη πράξη είναι η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους γονείς. Το 

95% του δείγματος μιλά με τον γονέα του παιδιού όταν τελειώνει το νηπιαγωγείο και 

ξεκινά το σχολείο.  

Οι  πρακτικές που αναφέρθηκαν  συνεπάγονται επαφές πρόσωπο με πρόσωπο με 

τα παιδιά ή με τις οικογένειες τους. Λιγότερο χρησιμοποιούνται οι πρακτικές που 

στηρίζονται στην επαφή με παιδιά και οικογένειες πριν από την έναρξη του σχολείου. 

Οι πιο συχνά αναφερόμενες πρακτικές είναι εκείνες που λαμβάνουν χώρα μετά την 

έναρξη του σχολείου και είναι οι λεγόμενες «γενικές επαφής» (π.χ. φυλλάδια, ομάδα 

ανοικτά σπίτια). Στα σχολεία (ή περιοχές) με αστικό πληθυσμό, οι δάσκαλοι 

ανέφεραν προσωπικές επαφές λιγότερο συχνά, ενώ οι επαφές που συμβαίνουν μετά 

το σχολείο πραγματώνονταν συχνότερα. Τα συχνότερα εμπόδια που αναφέρθηκαν για 
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τις πρακτικές μετάβασης ήταν η πάρα πολύ αργή παραγωγικότητα, η έλλειψη 

υποστήριξης εργασίας για το καλοκαίρι και η έλλειψη ενός σχεδίου δράσης για τη 

μετάβαση στο νηπιαγωγείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν με 

αυξανόμενη συχνότητα, εμπόδια που προέρχονταν από οικογένειες. Αυτό συνέβαινε  

ιδιαίτερα στα σχολεία με αστικό πληθυσμό και υψηλότερο ποσοστό μαθητών από 

μειονότητες ή σε σχολεία περιοχών υψηλής φτώχειας. Για την αποφυγή των 

προβλημάτων κατά την ομαλή μετάβαση θα πρέπει να ακολουθηθεί κάποια 

εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική (Pianta, et al., 1999) 

Έρευνες δείχνουν ότι στο επίκεντρο των γεγονότων κατά τις πρώτες σχολικές 

τάξεις, βρίσκονται τα παιδιά, σε αντίθεση με τη δασκάλα ή το δάσκαλο. Το ίδιο 

συμβαίνει και σε σχετική έρευνα με τη μετάβαση στη Δανία (Bröstrom, 2000). 

Κεντρικό θέμα των κοινωνικών σχέσεων των παιδιών αποτελεί η γνωριμία και η 

απόκτηση φίλων. Το παιδί παρουσιάζεται να απαιτεί να βρει μία θέση στην υπό 

συγκρότηση ομάδα συμμαθητών της Α΄ τάξης του δημοτικού, μέσα από μία σταθερή 

σχέση να αισθανθεί μία πρώτη ασφάλεια, γεγονός που αποτυπώνεται μέσα από 

πολλές αναφορές, όπου είναι καταφανής η προσπάθεια για απόκτηση φίλου, 

συμπαίχτη κτλ. Αντίθετα, παρουσιάζονται αναφορές στη λύπη ή στο θυμό που 

αισθάνονται τα παιδιά όταν δεν έχουν φίλο αλλά και το φόβο μήπως δεν 

αντιμετωπίζονται ως φίλοι (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). 

Άλλα συναισθήματα που προκύπτουν είναι η χαρά και ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των μαθητών στη σχολική επίδοση και στο παιχνίδι, τα συναισθήματα χαράς και 

ευχαρίστησης όταν  πρωτοεισέρχονται στο σχολείο, η οποία προκαλείται από την 

απλή συνύπαρξη των μαθητών αλλά και από το παιχνίδι. Επίσης, αυξάνονται οι 

επιλογές των φίλων μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το 

ποσοστό των περιθωριοποιημένων (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). 

Κατά την ομαλή μετάβαση προκαλούνται ποικίλα εμπόδια, όπως η έλλειψη 

συνέχειας και σταθερότητας μεταξύ του προγράμματος του Νηπιαγωγείου και της Α΄ 

Δημοτικού -ιδιαίτερα στην οργάνωση του χώρου. Ο διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή 

μετάβαση των παιδιών. Αυτή η ασυνέχεια δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος στα παιδιά που 

πολλές φορές επιτείνεται από τους ίδιους τους γονείς. Προσπαθώντας να συμβάλουν 

στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο είναι σημαντικό όλοι οι 
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εμπλεκόμενοι φορείς εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά να συνεργαστούν προς την 

επίτευξη του κοινού σκοπού. Είναι λοιπόν σημαντικό τα Νηπιαγωγεία να δουλέψουν 

προγράμματα που θα βοηθήσουν τα νήπια να προσαρμοστούν ευκολότερα στο 

μελλοντικό νέο τους περιβάλλον (Γουργιώτου, 2012). 

Είναι φανερό ότι μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί 

ένα σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη των παιδιών, κάτι που συνεπάγεται οριστικά 

αποτελέσματα σχετικά με την προσωπικότητά τους και τη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς τους, αλλά και αποτελέσματα σχετικά με τη σχολική επίδοση. Έρευνες 

δείχνουν ότι καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ελλάδα αποτελούν 

κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, με στόχο να διευκολυνθεί η διαδικασία μετάβασης (Carida, 2011). Σε 

νηπιαγωγεία θα πρέπει να βασίζονται σε υγιείς αρχές της μετάβασης και να 

αντανακλούν τις φωνές των γονέων, των παιδιών προσχολικής και του προσωπικού 

του σχολείου. Υπάρχει μια ποικιλία των πρακτικών, καθώς και η συμμετοχή των 

παιδιών στα προγράμματα μετάβασης ποικίλλει επίσης. Αποτελέσματα παιδαγωγικής 

έρευνας στην Αυστραλία έδειξαν σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες μετάβασης δραστηριοτήτων.. Ο δάσκαλος αξιολογείται ανάλογα με 

τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες που μπορεί να προφέρει στα παιδιά. Η 

προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο φάνηκε επίσης να διαφέρει για συγκεκριμένες 

ομάδες του πληθυσμού (Margetts, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

5.1. Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση, η δημιουργία και η 

εφαρμογή των σχεδίων δράσης για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό 

σχολείο.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται αρχικά να περιγραφεί η εισαγωγή μιας 

νέας εκπαιδευτικής δράσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το «Πρόγραμμα της 

Ομαλής Μετάβασης», λαμβάνοντας υπόψιν  «Καινοτόμα Προγράμματα», που έχουν  

την ευρύτερη εφαρμογή στα σχολεία. Η ομαλή μετάβαση από τη μία σχολική 

βαθμίδα στην άλλη, αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών. Επιχειρείται λοιπόν μέσω 

της έρευνας να απαντηθούν τα εξής: Σε ποιο βαθμό η  καινοτομία είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στην εκπαίδευση και το πώς εδραιώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πώς υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί την καινοτομία, τι τους ενθαρρύνει ή τι τους 

εμποδίζει στο να καινοτομούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και πώς αναζητούν 

τρόπους καινοτομίας.  

Επίσης, στην έρευνα αναζητείται το πώς ορίζονται τα σχέδια δράση, το πώς 

εδραιώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και το πώς εφαρμόζονται. Ακόμη, τι 

επηρεάζει την εφαρμογή κάποιου σχεδίου δράσης, εάν επηρεάζεται από την πολιτεία, 

την οικογένεια ή τους εκπαιδευτικούς και σε ποιο βαθμό. Τα εμπόδια που μπορεί να 

προκληθούν στα καινοτόμα προγράμματα και σχέδια δράσης.  Παράλληλα,  αφού 

οριστεί η ομαλή μετάβαση αναζητούνται και προσδιορίζονται  τρόποι διαδικασίες 

μετάβασης, η επιτυχία της, οι παιδαγωγικές προκλήσεις, οι ενδεχόμενες αποτυχίες, ο 

ρόλος των γονέων, τα χαρακτηριστικά των μαθητών σε συνάρτηση με τις 

οικογενειακές συνθήκες, οι επιλογές των εκπαιδευτικών και πολλά άλλα. (Evangelou, 

Taggart et al., 2008).  Ιδιαίτερα σημαντική στην έρευνα είναι η απάντηση των 

συναδέλφων εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια τα οποία με βάση την έρευνα 

δομούνται σε τρείς κύριους άξονες, οι οποίοι προσδιορίζουν και τα ως άνω 
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ερευνητικά ερωτήματα, στα σχέδια δράσης, στη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό και στην ομαλή μετάβαση.  

Η εν λόγω έρευνα στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο τις 

ανάγκες της σχολικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την πρόληψη των δυσκολιών 

ένταξης των παιδιών στη μαθητική κοινότητα και την αναγνώριση και τον σεβασμό 

των ξεχωριστών χαρακτηριστικών του καθενός μαθητή τους. 

 

Οι βασικοί στόχοι είναι:  

α) Η  αναγνώριση και κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς των βασικών αρχών και 

των στρατηγικών διδασκαλίας που θα λάβουν χώρα προκειμένου να λειτουργήσει 

σωστά η διαδικασία της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. 

β) Επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, με στόχο την 

ομαλή μετάβαση του νηπίου 

γ) Εκτίμηση της προσφοράς εργασίας του καθενός (διαφοροποίηση σχολείων και 

κατανόηση της αναγκαιότητάς τους) 

δ) Εμπέδωση των γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές σε κάθε βαθμίδα και 

αξιολόγησή τους 

ε) Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την υποστήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητάς των 

μαθητών/τριών ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να ενταχθούν 

όλοι οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. 

στ) Κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων (εκπαιδευτικών – μαθητών). 

ζ) Βελτίωση της διδασκαλίας μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνικών. 

η) Σχεδιασμός στρατηγικών παρέμβασης στις περιπτώσεις που χρειάζεται: μέσα από 

ομαδοσυγκεντρωτική, μαθητοκεντρική, εξατομικευμένη διδασκαλία, 

διαφοροποιημένη διδασκαλία κτλ. 

θ) Ανάπτυξη μεθοδολογίας: project, σχέδια δράσης, ερευνητικές και διαγνωστικές 

μέθοδοι, παρεμβάσεις στο γνωστικό κόσμο (χρήση ΤΠΕ) κτλ.  

 

Αναλυτικότερα οι βασικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας είναι οι ακόλουθες: 
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Υπόθεση 1: Η εισαγωγή της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην 

ενεργό συμμετοχή του μαθητή και επηρεάζει θετικά τη μαθησιακή- εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Υπόθεση 2: Αν πραγματοποιούνται καινοτόμα προγράμματα, σύμφωνα με τα οποία, 

τα νήπια συνεργάζονται με μαθητές της Α’ τάξης, τότε μπορούν να καλλιεργούνται 

θετικές στάσεις των νηπίων προς το Δημοτικό Σχολείο. 

Υπόθεση 3: Η εκπαιδευτική εμπειρία είναι αρωγός στην εισαγωγή και στην 

εφαρμογή σχεδίων δράσης. 

Υπόθεση 4: Τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα, 

και για τα παιδιά και για εκπαιδευτικούς. 

Υπόθεση 5: Η ομαλή μετάβαση φαίνεται μέσω της σύνδεσης νηπίων –δημοτικού 

σχολείου, μέσω ενδεικτικών δραστηριοτήτων, μέσω της συνάντησης νηπίων & 

νηπιαγωγού με δάσκαλο, της υιοθέτησης δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου 

από τα νήπια και της επίσκεψης δασκάλων στο νηπιαγωγείο. 

Υπόθεση 6: Αναμένεται ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα μεταξύ συναδέλφων ή 

και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, όπως προβλήματα συνεργασίας κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος,  κατά την εκτέλεση κάποιου σχεδίου δράσης, κάποιας 

δραστηριότητας με τα παιδιά. 

Υπόθεση 7: Όταν επικρατεί η ενθάρρυνση για προτάσεις καινοτόμων 

δραστηριοτήτων από τους συναδέλφους και τους γονείς για τη μετάβαση των νηπίων 

στο δημοτικό, η μετάβαση πραγματώνεται με μεγαλύτερη επιτυχία και είναι 

περισσότερο ανώδυνη για το παιδί και για το περιβάλλον του. 

 

 

5.2. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων επιλέχθηκε η μελέτη πεδίου με 

διανομή ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή μη, κυρίως της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η ποσοτική έρευνα διερευνά ερωτήματα που αφορούν το πώς των 

φαινομένων και τη διερεύνηση της ισχύς μιας θεωρίας (Landsheere, 1996). 

Μεθοδολογικά, η έρευνα βασίζεται σε  μια διεθνή έρευνα του  NCEDL’S 

(National Center for educational statistic’s schools and staffing survey) σχετικά με τις 

πρακτικές μετάβασης. Στάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε βολικό δείγμα νηπιαγωγών 
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που εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, στοχεύοντας στην αποτύπωση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή των κατάλληλων δράσεων, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομαλή μετάβαση. Η επιλογή 

του δείγματος έγινε με βολική δειγματοληψία εβδομήντα εκπαιδευτικών, 

εργαζομένων σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της περιοχής της 

Κοζάνης.  Στην έρευνα συνεισέφερε το δίκτυο γνωριμιών, όπως άμεσα ή έμμεσα 

γνωστά πρόσωπα, στα οποία διανεμήθηκε έντυπα το ερωτηματολόγιο. 

Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τη χρήση των πρακτικών μετάβασης των 

παιδιών και  για τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή τους. 

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε στους εξής άξονες: 

1. Ατομική αλληλεπίδραση με ένα συγκεκριμένο παιδί / οικογένεια 

2. Επίσκεψη στο σπίτι του παιδιού πριν αρχίσει το σχολείο 

3. Συζήτηση /συνάντησή του με τους γονείς του παιδιού πριν αρχίσει το σχολείο 

4. Επιστολή, φυλλάδιο, ή ενημερωτικό φυλλάδιο που στέλνεται στους γονείς του 

παιδιού πριν αρχίσει το σχολείο 

5. Ένα ανοικτό σπίτι για τους γονείς και τα παιδιά, πριν αρχίσει το σχολείο 

6. Συμμετοχή στην καταγραφή νηπιαγωγείο για το σχολείο ή περιοχή μου 

7. Συντονισμός με τα προγράμματα προσχολικής ηλικίας και την κοινότητα 

8. Γραπτά αρχεία των προηγούμενων εμπειριών  

9. Επισκέψεις στο Δημοτικό Σχολείο  

10. Τακτικές συναντήσεις μεταξύ των σχολείων 

11. Συναντήσεις με την οικογένεια για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη 

μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό  

12.  Κοινές συναντήσεις με νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς  

13.  Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης με ένα κοινό θέμα 

Το εύρος των απαντήσεων ακολουθεί την πενταβάθμια κλίμακα Likert από το 

την πιο μεγάλη εφαρμογή (1) έως την πιο μικρή (5), έτσι ώστε να υπάρξει μια γενική 

εικόνα για το είδος των αποτελεσματικών δράσεων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.  

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αξιοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS. 

 

  



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

6.1 Αποτελέσματα έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 72 άτομα.  Στο σύνολο των 

ερωτηθέντων το 91,7% δηλαδή 66 άτομα ήταν γυναίκες, ενώ αντίστοιχα το 8,3% 

δηλαδή 6 άτομα ήταν άντρες. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αποτελέσματα SPSS 

Η πλειοψηφία του δείγματος περιλαμβάνει τις ηλικιακές ομάδες 31-40 και 41-

50 (το οποίο αποτελεί το 72,2% του δείγματος).  Ωστόσο, σημαντική είναι και η 

παρουσίαση των μικρότερων ηλικιακών ομάδων (21-30 ετών που αφορά το16,7% του 

δείγματος) αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών (περιλαμβάνουν το 11% του δείγματος και 

αφορά ηλικίες 51-60 ετών) 

ΣΧΗΜΑ 1 ΦΥΛΟ 

 

ΣΧΗΜΑ 2 ΗΛΙΚΙΑ 
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Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων, το μεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγματος 65,3% αποτελείται από αποφοίτους ΑΕΙ, ακολουθούν οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων με ποσοστό 30,6% ενώ στη συνέχεια έπονται οι απόφοιτοι του 

Διδασκαλείου οι οποίοι αποτελούν μόλις το 2,8% του δείγματος και τέλος είναι οι 

απόφοιτοι που κατέχουν διδακτορικό τίτλο σε ποσοστό 1,4% του δείγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας, η πλειοψηφία του δείγματος που 

αντιστοιχεί στο 31,9% αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται από 6-10 

χρόνια, το 23,6% αφορά εκπαιδευτικούς που εργάζονται από 11-15 χρόνια ενώ το 

22,2% είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που ασχολείται από 16-20 χρόνια, το 

12,5% του δείγματος αφορά τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται από 0-5 έτη.  

Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν πάνω από 20 έτη στην εκπαίδευση και 

αντίστοιχα εκπροσωπούν το 9,7% των ερωτηθέντων (που αντιστοιχεί σε 7 άτομα). 

 

ΣΧΗΜΑ 3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΧΗΜΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Σχετικά με τον τύπο περιοχής από τον οποίο προέρχονται οι ερωτηθέντες 

φαίνεται πως το 62,5% προέρχεται από αστική περιοχή (πάνω από 10.000 κατοίκους), 

το 19,4% αφορά άτομα που προέρχονται από αγροτική περιοχή (δηλαδή με πληθυσμό 

λιγότερο από 3.000 κατοίκους) και τέλος το υπόλοιπο 18,1% προέρχεται από 

ημιαστική περιοχή (δηλαδή 3.000 – 10.000 κατοίκους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τον τύπο σχολείου στον οποίο εργάζονται οι ερωτηθέντες φαίνεται 

πως η πλειοψηφία ασχολείται στο Δημόσιο σχολείο και μάλιστα σε ποσοστό 73,6% 

ενώ το υπόλοιπο 24,4% φαίνεται πως απασχολείται σε ιδιωτικά σχολεία. 

ΣΧΗΜΑ 5 ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΧΗΜΑ 6 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η εισαγωγή της καινοτομίας στο 

εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή και επηρρεάζει 

θετικά την μαθησιακή-εκπαιδευτική διαδικασία.  Πιο συγκεκριμένα, το 54,2% θεωρεί 

πως η εισαγωγή της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζει πάρα πολύ τη 

μαθησιακή διαδικασία, ενώ το 36,1% τν ερωτηθέντων θεωρούν πως οι καινοτομίες 

στο εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύουν και ευνοούν πολύ τη μαθησιακή διαδικασία.  

Μόλις το 9,7% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η εισαγωγή της καινοτομίας δεν ευνοεί 

αρκετά την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και την μαθησιακή διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 7 Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΚΑΙ ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΧΗΜΑ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
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Ένα πρόσθετο σημαντικό στοιχείο που μετρήθηκε μέσω του 

ερωτηματολογίου αφορά τα καινοτόμα προγράμματα και πιο συγκεκριμένα αν 

εισάγονται περισσότερα καινοτόμα προγράμματα σε σχέση με το παρελθόν.  Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί πως 

εισάγονται πολλά καινοτόμα προϊόντα συγκριτικά με το παρελθόν (σε ποσοστό 

58,3%) ενώ το 19,4% θεωρεί πως εισάγονται πάρα πολλά περισσότερα καινοτόμα 

προϊόντα, συγκριτικά με το παρελθόν.  Το 16,7% θεωρεί πως δεν εισάγονται ούτε 

περισσότερα ούτε λιγότερα καινοτόμα προϊόντα συγκριτικά με το παρελθόν.  Τέλος, 

μόλις το 5,6% θεωρεί πως εισάγονται λιγότερα καινοτόμα προϊόντα σε σχέση με το 

παρελθόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως παρατηρούμε από τις απαντήσεις της παραπάνω ερώτησης το ποσοστό 

αυτών που πιστεύουν πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά μεν αλλά σε 

μέτριο βαθμό την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων αγγίζει το 44,4% ενώ το 

ποσοστό εκείνων που πιστεύουν πως η οικονομική κρίση επηρεάζει πολύ την 

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων φτάνει το 30,6%.  Αντίστοιχα το 15,3% των 

ερωτηθέντων πιστεύει πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει λίγο την εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων και ένα ποσοστό της τάξεως του 6,9% που θεωρεί πως η 

οικονομική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

στην εκπαίδευση.  Τέλος το 2,8% θεωρεί πως η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει 

καθόλου την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, και αυτό κυρίως διότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων δεν επηρεάζεται 

από την οικονομική κρίση.  Μπορεί δηλαδή ένας εκπαιδευτικός και με υλικά τα οποία 

ΣΧΗΜΑ 9 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΡΕΑΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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δεν απαιτούν κόστος (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά), αν τα αξιοποιήσει σωστά να κάνει 

κάτι καινοτόμο μέσα από αυτά τα υλικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με το αν η χρήση νέων τεχνολογιών θεωρείται καινοτόμος 

δραστηριότητα, το 40,3% θεωρεί πως η χρήση νέων τεχνολογιών  είναι μια  πολύ 

καινοτόμος δραστηριότητα.  Επίσης, σε ποσοστό 31,9% των ερωτηθέντων πιστεύει 

πως οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται πάρα πολύ καινοτόμες ως δραστηριότητες ενώ το 

ποσοστό 20,8% του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι νέες τεχνολογίες είναι 

σε μέτριο βαθμό καινοτόμες.  Τέλος δεν πρέπει να παραληφθεί πως το 5,6%  πιστεύει 

πως οι νέες τεχνολογίες είναι λίγο καινοτόμες και το 1,4% θεωρεί πως δεν υπάρχει 

καμία καινοτομία στις νέες τεχνολογίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 10 Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΧΗΜΑ 11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα εάν η προϊσταμένη δίνει 

έμφαση στην προώθηση  καινοτομιών στη σχολική μονάδα, φαίνεται πως η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι περίπου το 65% θεωρεί πως η προϊσταμένη 

δίνει πολύ έως πάρα πολύ έμφαση στην προώθηση των καινοτομιών, ενώ το 35% 

σχεδόν των ερωτηθέντων θεωρούν πως η προϊσταμένη είτε δεν δίνει καθόλου έμφαση 

στις καινοτομίες είτε δίνει λίγη σημασία σε αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα ρωτήθηκαν εκπαιδευτικοί  εάν έχουν οργανώσει 

κάποια καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν συνεργαστεί τα νήπια με 

παιδιά δημοτικού  και αν μπορούν τα νήπια να καλλιεργήσουν θετικές στάσεις προς 

το Δημοτικό σχολείο.  Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν καταλαβαίνει κανείς 

πως σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα προγράμματα αυτά είτε δεν 

βοηθούν καθόλου είτε βοηθούν λίγο τα νήπια προκειμένου να καλλιεργήσουν θετική 

στάση για την  περαιτέρω μετάβασή τους  στο δημοτικό σχολείο.  Αντίστοιχα, το 

30% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η συνεργασία των νηπίων με τα παιδιά του 

δημοτικού θα τα βοηθήσει προκειμένου να καλλιεργηθούν θετικές στάσεις που θα 

βοηθήσουν τα νήπια να ενσωματωθούν καλύτερα στο Δημοτικό σχολείο. 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Σχετικά με την επιμόρφωση του προσωπικού,  το 16,7% δεν έχει καμία 

επιμόρφωση πάνω στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση , το 15,7% έχει 

επιμορφωθεί λίγο, το 29,2% έχει επιμορφωθεί αρκετά, το 27,8% έχει επιμορφωθεί 

πολύ ενώ μόνο το 11,1% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχει επιμορφωθεί πάρα 

πολύ αναφορικά με τις νέες καινοτομίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού μπορούν να χαρακτηριστούν ως παράγοντες επιτυχίας της 

σχολικής καινοτομίας.  Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

κατανέμονται ως εξής: το 83% των ερωτηθέντων θεωρούν πως το κοινωνικό και 

οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν παράγοντες επιτυχίας της σχολικής καινοτομίας,  

το 13,9% θεωρούν πως το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον  είναι 

παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας μιας σχολικής καινοτομίας. Τέλος το 1,4% 

ΣΧΗΜΑ 13 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

ΣΧΗΜΑ 14 ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

πιστεύει πως το κοινωνικό και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού δεν είναι 

παράγοντας επιτυχίας , ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 1,4% αντίστοιχα, θεωρεί 

πως δεν είναι παράγοντες επιτυχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω σχήμα διαφαίνεται ότι η εκπαιδευτική εμπειρία θεωρείται 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 32%,  πάρα πολύ σημαντική για την 

εισαγωγή και την εφαρμογή σχεδίων δράσης.  Επίσης πάρα πολύ σημαντική είναι και 

η άποψη αυτών που πιστεύουν πως η εργασιακή εμπειρία είναι πολύ σημαντική για 

την εισαγωγή και εφαρμογή σχεδίων δράσης, αφού φτάνουν το 52%.  Υπάρχει ένα 

μικρό ποσοστό της τάξης του 1,4% που πιστεύουν πως η εργασιακή εμπειρία παίζει 

πολύ μικρό ρόλο στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση ενώ σε ποσοστό 13% 

των ερωτηθέντων παρέμειναν ουδέτεροι όσον αφορά την άποψη πως η εργασιακή 

εμπειρία είναι σημαντική για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στην 

εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ 16 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι στην παρούσα έρευνα οι ερωτώμενοι 

θεωρούν πως τα σχέδια δράσης έχουν  πολλά έως πάρα πολλά ευεργετικά οφέλη για 

τη σχολική μονάδα όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και 

μάλιστα κατά ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 91,76%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

8,2% θεωρεί πως τα σχέδια δράσης έχουν λίγα έως αρκετά ευεργετικά οφέλη για τη 

σχολική μονάδα τόσο για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ακόμη στοιχείο που μελετάται όσον αφορά τα σχέδια δράσης είναι κατά 

πόσο η οικογένεια και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του παιδιού μπορεί να 

λειτουργήσουν ως εμπόδιο στην πραγμάτωση κάποιου σχεδίου δράσης.  Στο σύνολο 

των ερωτηθέντων,  το 6,9% περίπου θεωρεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πως η 

οικογένεια και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του παιδιού αποτελούν εμπόδιο 

στην πραγματοποίηση κάποιου σχεδίου δράσης, ενώ εκείνοι που υποστηρίζουν αυτή 

την άποψη και πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι το οικογενειακό και 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λειτουργούν ως εμπόδιο για την πραγματοποίηση 

κάποιου σχεδίου δράσης, φτάνουν το 30,96% .   

Τέλος, υπάρχει και αυτή η μειοψηφία της τάξεως του 1,4% οι οποίοι 

πιστεύουν πως το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον δεν επηρεάζει καθόλου την 

πραγματοποίηση ενός σχεδίου δράσης. 

ΣΧΗΜΑ 17 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την εμπλοκή των γονέων στα σχέδια δράσης, από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών προκύπτει πως το 34,7% των ερωτηθέντων εμπλέκει τους γονείς 

για την διεξαγωγή των σχεδίων δράσης σε μέτριο βαθμό, το 31,9% τους εμπλέκει 

πολύ, ενώ πάρα πολύ εμπλέκονται οι γονείς σε ποσοστό 13,9%.  Τέλος, ένα ποσοστό 

της τάξης του 15,3% εμπλέκει λίγο και του 4,2% των ερωτηθέντων δεν εμπλέκει 

καθόλου τους γονείς στη διεξαγωγή των σχεδίων δράσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως 

συνήθως εμπλέκουν την τοπική κοινωνία όταν πρόκειται να διεξάγουν ένα σχέδιο 

δράσης.  Πιο συγκεκριμένα, το 47,2%  εμπλέκει την τοπική κοινωνία πολύ, το 4,2% 

ΣΧΗΜΑ 18 Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ 19 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

πάρα πολύ, το 30,6% αρκετά ενώ το 11,1% εμπλέκει την τοπική κοινωνία λίγο και 

μόλις το 6,9% των ερωτηθέντων εμπλέκει την τοπική κοινωνία λίγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προωθεί 

την εφαρμογή των σχεδίων δράσης στο νηπιαγωγείο καθώς, σύμφωνα με το 

παραπάνω διάγραμμα, το 45,8% των ερωτηθέντων δηλώνει πως το ΑΠΣ προωθεί 

πολύ την εφαρμογή των σχεδίων δράσης στο νηπιαγωγείο, το 19,4% θεωρεί πως τα 

σχέδια δράσης προωθούνται μέσω των ΑΠΣ πάρα πολύ, 27,8% θεωρεί πως το ΑΠΣ 

προωθεί ούτε λίγο ούτε πολύ την εφαρμογή των σχεδίων δράσης, ενώ μόλις το 6,9% 

θεωρεί πως το ΑΠΣ προωθεί τα σχέδια δράσης στο νηπιαγωγείο λίγο. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 20 ΤΑ ΑΠΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΧΗΜΑ 21 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ 

ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο 

θεωρείται μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού καθώς θέτει τις 

βάσεις της μετέπειτα σχολικής του πορείας ως προς την κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού.  Την άποψη αυτή πιστεύουν σχεδόν το 93% των ερωτηθέντων 

σε βαθμό πολύ έως πάρα πολύ.  Αντίθετα, μόλις το 7% πιστεύει πως η μετάβαση 

αυτή αποτελεί κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του νηπίου, σε μικρό βαθμό  όσον αφορά 

την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξή του. 

 

 

 

 

 

 

 

Εξίσου σημαντική θεωρείται η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο 

Δημοτικό σχολείο, καθώς θέτει τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία του παιδιού ως 

προς τη γλωσσική – μαθηματική ανάπτυξή του.  Έτσι, από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, το 84% πιστεύει πως η μετάβαση αυτή θεωρείται πολύ έως πάρα 

πολύ σημαντική για την γλωσσική – μαθηματική ανάπτυξη του μαθητή.  Αντίθετα, 

μικρή και λιγότερο σημαντική θεωρεί πως είναι η μετάβαση του παιδιού από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό (σε ποσοστό 16%) όσον αφορά τη γλωσσική – 

μαθηματική ανάπτυξή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 22 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

ΣΧΗΜΑ 23 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ 

ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

Καθοριστικής σημασίας φαίνεται πως είναι η μετάβαση των νηπίων από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο όσον αφορά την κινητική ανάπτυξη (φυσική 

κατάσταση) του παιδιού.  Αυτό φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα από τις 

απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί.  Έτσι, σε ποσοστό περίπου 97% οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στη 

δημοτικό θέτει τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία προς την κινητική τους ανάπτυξη, 

από αρκετά έως πάρα πολύ.  Μόλις το 3% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η 

μετάβαση αυτή ευνοεί λίγο έως καθόλου την μετέπειτα πορεία τους προς την 

κινητική τους ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με την μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό και την μετέπειτα 

σχολική του πορεία ως προς τη γνωστική του ανάπτυξη παρατηρούμε από το 

παραπάνω σχήμα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, θεωρείται 

ότι είναι πολύ κρίσιμη αφού στο 97% των συμμετεχόντων θεωρούν πως είναι αρκετά 

έως πάρα πολύ σημαντική. 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 24 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξίσου σημαντική θεωρείται η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό να πραγματοποιείται αρχικά με ενδεικτικές δραστηριότητες όπως αυτής των 

επισκέψεων των νηπίων σε σχολεία.  Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν το 90% των 

ερωτηθέντων θεωρεί από πολύ έως πάρα πολύ σημαντική την ύπαρξη 

δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις σε σχολεία προκειμένου η μετάβαση αυτή να είναι 

πιο ομαλή.  Αντίστοιχα το υπόλοιπο 10% ανήκει σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν πως οι 

επισκέψεις των νηπίων στο δημοτικό είτε δεν βοηθούν καθόλου την ομαλή μετάβαση, 

είτε την βοηθούν λίγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 25 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΣΧΗΜΑ 26 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, οι απόψεις διίστανται, όσον αφορά 

την παρακολούθηση μαθημάτων της Α’ τάξης  από τα νήπια προκειμένου αυτά να 

έχουν ομαλή μετάβαση στο δημοτικό.  Ειδικότερα από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς, θεωρείται σε ποσοστό 53% πως ότι η δραστηριότητα αυτή βοηθάει 

από πολύ έως πάρα πολύ  τους μαθητές στην ομαλή ένταξή τους στο δημοτικό.  

Αντίστοιχα, ποσοστό 47% των συμμετεχόντων θεωρούν πως η παρακολούθηση 

μαθημάτων από τα νήπια δεν βοηθάει την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο 

δημοτικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες όπως θεατρικό παιχνίδι, σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις και 

σχέδια εργασίας αποτελούν σημαντικά βήματα για την ομαλή μετάβαση των νηπίων 

στο δημοτικό σχολείο.  Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω σχήμα, η συμμετοχή των 

νηπίων στις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Α’ τάξη δημοτικού, τα βοηθά 

προκειμένου να μεταβούν ομαλά στο δημοτικό σχολείο και αυτό αποτυπώνεται και 

στις απόψεις των εκπαιδευτικών.  Έτσι λοιπόν, το 95% πιστεύει πως αυτές οι 

δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις και σχέδια 

εργασίας) βοηθούν αρκετά έως πάρα πολύ την ομαλή μετάβαση του νηπίου στο 

δημοτικό. 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 27 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, οι συμμετέχοντες πιστεύουν πως η χρήση 

νέων τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία μεταξύ των νηπίων και των μαθητών 

της Α’ τάξης του δημοτικού, βοηθά την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό. 

Πιο συγκεκριμένα, το 85% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι νέες τεχνολογίες και η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών βοηθούν από αρκετά έως πάρα πολύ τη μετάβαση 

αυτή.  Από την άλλη, το 15% πιστεύει πως οι νέες τεχνολογίες βοηθούν από λίγο έως 

καθόλου την μετάβαση αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία γονέων 

με τους εκπαιδευτικούς στην ομαλή μετάβαση των παιδιών προς το δημοτικό. Το 

65% των ερωτηθέντων πιστεύει πως καθοριστικό ρόλο παίζει η συνεργασία των 

γονέων με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την ομαλή μετάβαση των παιδιών 

στη σχολική τάξη.  Από την άλλη, το 15% των συμμετεχόντων θεωρεί πως η 

ΣΧΗΜΑ 28 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α’ 

ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑ 29 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών λίγη έως μικρή σημαντικότητα έχουν στην 

ομαλή μετάβαση των παιδιών αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τα προγράμματα μετάβασης, όπως προκύπτει από το παραπάνω 

σχήμα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως αυτά έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.  

Ιδιαίτερα, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που πιστεύει ότι τα προγράμματα 

μετάβασης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ φτάνει στο 25%, το ποσοστό του πληθυσμού 

που δηλώνει πως τα προγράμματα μετάβασης έχουν αυξηθεί πολύ φτάνει στο 39,8% 

και εκείνοι που πιστεύουν πως έχουν αυξηθεί  αρκετά φτάνουν το 25% των 

συμμετεχόντων.  Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι τα προγράμματα 

μετάβασης έχουν αυξηθεί λίγο ή και καθόλου, σε  ποσοστό 9,3% και 2,8% 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 30 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΧΗΜΑ 31 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το αν οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη για την καλύτερη δυνατή ομαλή μετάβαση 

των μαθητών καθορίζεται από κάποιον ανώτερο φορέα, όπως αυτόν του υπουργείου 

παιδείας, το 48,6%  θεωρεί πως αυτά καθορίζονται αρκετά από κάποιον ανώτερο 

φορέα όπως αυτόν του υπουργείου παιδείας.  Το 29,2% πιστεύει ότι οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την καλύτερη ομαλή μετάβαση των μαθητών καθορίζονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από κάποιον ανώτερο φορέα, το 13,9%  πιστεύει ότι η μέθοδος 

διδασκαλίας καθορίζεται σε μικρό βαθμό από κάποιον ανώτερο φορέα,  ενώ το 5,6% 

θεωρεί πως η μέθοδος διδασκαλίας δεν καθορίζεται καθόλου από κάποιον ανώτερο 

φορέα, ενώ μόλις το 2,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη και βοηθούν πάρα πολύ την ομαλή 

μετάβαση των μαθητών στο δημοτικό καθορίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από 

κάποιον ανώτερο φορέα. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την ερώτηση για το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 

λαμβάνουν δικές τους πρωτοβουλίες για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό, το 56,9% επισημαίνει πως έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες 

σε μεγάλο βαθμό, το 23,6% λαμβάνει πρωτοβουλίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ 

αρκετά συχνά οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δικές τους 

πρωτοβουλίες σε ποσοστό 19,4%. 

ΣΧΗΜΑ 32 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το παραπάνω σχήμα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

ικανοποιητική πρόσβαση στο υλικό για την μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  Πιο 

συγκεκριμένα, το 41,7% έχει αρκετή πρόσβαση, το 41,7% έχει καλή πρόσβαση στο 

υλικό που σχετίζεται με τη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, το 5,6% έχει πολύ 

καλή πρόσβαση στο υλικό, ενώ το 9,7% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έχει 

μικρή πρόσβαση στο υλικό που σχετίζεται με την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό.  Τέλος, το 1,4% δεν έχει καμία πρόσβαση στο υλικό αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε ποιο 

βαθμό νιώθουν ότι τους ικανοποιεί  το νομικό πλαίσιο που υπάρχει προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να πετύχουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν παρατηρούμε πως το 55,6%  θεωρεί πως το νομικό πλαίσιο 

ΣΧΗΜΑ 33 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ 34 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

τους ικανοποιεί αρκετά, το 27,8%  τους ικανοποιεί πολύ, το 1,4% τους ικανοποιεί 

πάρα πολύ.  Από την άλλη μεριά το 1,4% των συμμετεχόντων φαίνεται να μην είναι 

καθόλου ικανοποιημένοι και τέλος το 13,9% που δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι στην παρούσα ερώτηση οι ερωτώμενοι 

θεωρούν πως κατά ένα μεγάλο ποσοστό η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς κατά τη διαδικασία της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό είναι 

πολύ ικανοποιητική σε βαθμό 47,2%, πάρα πολύ ικανοποιητική σε βαθμό σε ποσοστό 

18% περίπου, το 26,4% παρέμεινε ουδέτερο, δηλαδή δεν νιώθουν  ούτε 

ικανοποιημένοι  ούτε  δυσαρεστημένοι, ενώ το 8,3% νιώθουν λίγο ικανοποιημένοι. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 35 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΟΜΑΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ 36 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

Όσον αφορά τη συνεργασία του νηπιαγωγείου με το δημοτικό σχολείο 

φαίνεται πως η συγκεκριμένη πρακτική συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

στην ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό σχολείο.  Αυτό 

αποδεικνύεται και από το παραπάνω σχήμα στο οποίο αποτυπώνεται πως και οι 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 98% περίπου θεωρούν αυτήν την πρακτική πολύ έως πάρα 

πολύ καθοριστική για την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των νηπίων στο 

δημοτικό. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Επίσης, όπως και παραπάνω (ερ. 24Α) η συνεργασία των δασκάλων με τους 

νηπιαγωγούς θεωρείται από τους συμμετέχοντες πάρα πολύ καθοριστική καθώς 

συμβάλει στην ομαλή μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.  Αυτό 

δείχνει το 98% των ερωτηθέντων που πιστεύουν πως η συνεργασία αυτή είναι πολύ 

έως πάρα πολύ σημαντική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 37 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΣΧΗΜΑ 38 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  Η ΓΟΝΕΩΝ  



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες μετάβασης των νηπίων που γίνονται με 

πρωτοβουλίες συναδέλφων ή γονέων, όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, 

συμπεραίνει κανείς πως, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 39% θεωρούν πως είναι πάρα 

πολύ σημαντικές και συμβάλλουν καθοριστικά στη μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό.  Το 37,5% των συμμετεχόντων θεωρεί πως είναι πολύ σημαντικές οι 

δραστηριότητες που γίνονται με πρωτοβουλίες συναδέλφων ή γονέων, το 18,1%  

θεωρεί πως είναι ουδέτερες οι δραστηριότητες που γίνονται με πρωτοβουλίες των 

συναδέλφων ή των γονέων προκειμένου τα νήπια να έχουν μια ομαλή μετάβαση στο 

δημοτικό.  Το 4,2% των συμμετεχόντων θεωρεί πως αυτές οι δραστηριότητες 

συμβάλλουν λίγο στην ομαλή μετάβαση των νηπίων ενώ το 1,4% πιστεύουν πως οι 

δραστηριότητες μετάβασης που γίνονται με πρωτοβουλίες συναδέλφων δεν 

συμβάλλουν καθόλου στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τις εφαρμογές προγραμμάτων μετάβασης από εγκυκλίους οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως είναι από πολύ έως πάρα πολύ 

σημαντικές για την προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό σχολείο.  Ιδιαίτερα, το 

56% των ερωτηθέντων θεωρεί αυτή τη δραστηριότητα πολύ έως πάρα πολύ 

σημαντική, ουδέτερο παραμένει το 31,9% των ερωτηθέντων  ως προς τη συμβολή 

των προγραμμάτων μετάβασης από εγκυκλίους για τη μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό σχολείο.  Επίσης το 11,1% θεωρεί πως τα προγράμματα μετάβασης μέσα 

από εγκυκλίους  συμβάλλει λίγο στην μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. 

ΣΧΗΜΑ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με το αν το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που υλοποιείται στο 

νηπιαγωγείο παρέχει βασικές γνώσεις ώστε τα νήπια να μπορούν να ξεκινήσουν το 

δημοτικό σχολείο, φαίνεται πως οι ερωτηθέντες θεωρούν πως τα αναλυτικά 

προγράμματα παρέχουν σε ποσοστό 85% πολλές έως πάρα πολλές γνώσεις στα νήπια 

πριν τη φοίτησή τους στο σχολείο.  Το υπόλοιπο 15% θεωρεί πως το αναλυτικό 

πρόγραμμα παρέχει τις βασικές γνώσεις για να ξεκινήσουν το δημοτικό λίγο έως 

αρκετά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, οι επαγγελματικές δεξιότητες της 

νηπιαγωγού (διοίκηση, επικοινωνία, συνεργασία κ.α.) βοηθούν πολύ έως πάρα πολύ 

τα νήπια να αναπτύσσουν παρόμοιες δεξιότητες.  Την άποψη αυτή εκφράζει το 80% 

περίπου των συμμετεχόντων της έρευνας.  Αντίστοιχα, το 16% των συμμετεχόντων 

ΣΧΗΜΑ 40 ΤΟ ΑΠΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΧΗΜΑ 41 ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

θεωρεί πως οι δεξιότητες της νηπιαγωγού βοηθούν τα νήπια να αναπτύσσουν 

παρόμοιες δεξιότητες  αρκετά, ενώ το 4% περίπου των συμμετεχόντων θεωρεί πως οι 

δεξιότητες της νηπιαγωγού βοηθούν λίγο έως καθόλου τα νήπια προκειμένου να 

αναπτύξουν παρόμοιες δεξιότητες. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν για το αν η οικονομική κρίση κάνει 

πιο επιτακτική την ανάγκη της εφαρμογής σχεδίων δράσης ομαλής μετάβασης των 

νηπίων στο δημοτικό σχολείο.  Στο παραπάνω σχήμα, φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί  σε 

ποσοστό 37,5% πιστεύουν πως υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη  για εφαρμογή των 

σχεδίων δράσης.  Επίσης, σε ποσοστό 12,5% πιστεύουν πως είναι πάρα πολύ μεγάλη 

η ανάγκη για εφαρμογή των σχεδίων δράσης, ένα ποσοστό της τάξεως του 31,9% 

θεωρεί πως είναι αρκετά σημαντική, ενώ το 12,5% θεωρεί πως η εφαρμογή των 

σχεδίων δράσης είναι λιγότερο επιτακτική λόγω της οικονομικής κρίσης.  Τέλος, το 

5,6% των ερωτώμενων θεωρεί πως η εφαρμογή των σχεδίων δράσης πως δεν είναι 

καθόλου επιτακτική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 42  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΧΗΜΑ 43 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

Σχετικά με το αν οι σχολικές γιορτές προάγουν την ομαλή κοινωνικοποίηση 

των νηπίων και συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή ομαλή μετάβαση, οι ερωτώμενοι 

έδωσαν τα εξής αποτελέσματα.  Το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 94% θεωρεί 

πως οι σχολικές γιορτές προάγουν την ομαλή κοινωνικοποίηση των νηπίων, ενώ ένα 

πάρα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 6% θεωρεί πως είναι ελάχιστη ή καθόλου 

σημαντική η συμβολή τους στην ομαλή μετάβαση των μαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου σε 

γωνιές, παρατηρούμε, όπως προκύπτει και από το παραπάνω σχήμα, πως ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 37,5% των ερωτηθέντων θεωρεί πώς είναι 

αρκετά σημαντική, καθώς επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή τους στον χώρο της Α’ 

δημοτικού σχολείου  και κατά συνέπεια στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό σχολείο.  Επίσης ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 29,2% 

θεωρεί πως η διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων του νηπιαγωγείου είναι πολύ 

σημαντική για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο σχολείο.  Σε μικρότερο ποσοστό, 

δηλαδή το 11,1% των ερωτηθέντων θεωρούν πως η διαρρύθμιση των εσωτερικών 

χώρων επηρεάζει την προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό σχολείο και κατά 

συνέπεια στην ομαλή μετάβαση του μαθητή.  Περίπου το 20% των ερωτηθέντων 

πιστεύει πως λίγο έως καθόλου δεν επηρεάζει η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου 

στην ομαλή μετάβαση του μαθητή. 

ΣΧΗΜΑ 44 Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΣΕ 

ΓΩΝΙΕΣ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια της έρευνας, ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί εάν πιστεύουν πως οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων 

καθιστούν ικανά τα νήπια προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που θα συμβάλουν 

στην επίτευξη μια ομαλής μετάβασης.  Όπως προκύπτει και από το παραπάνω σχήμα, 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε ποσοστό 90% περίπου ότι τα προγράμματα των 

σχολικών δραστηριοτήτων και οι επισκέψεις στο δημοτικό σχολείο από νήπια 

ευνοούν τη δυνατότητα ομαλής μετάβασης των παιδιών.  Ένα πολύ μικρό ποσοστό 

της τάξης του 10% των συμμετεχόντων πιστεύει πως τα προγράμματα των σχολικών 

δραστηριοτήτων και οι επισκέψεις στο δημοτικό σχολείο δεν ευνοούν τη δυνατότητα 

ομαλής μετάβασης των παιδιών στη δημοτικό σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 45 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΧΗΜΑ 46 ΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΦΟΒΟ, ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

Οι από κοινού δράσεις Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου, όπως 

προκύπτει και από το παραπάνω σχήμα, μπορούν να μειώσουν το φόβο, το άγχος και 

την ανασφάλεια των νηπίων  και να τα εφοδιάσουν με γνώσεις και δεξιότητες για τη 

μετάβασή τους στο δημοτικό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.  Ειδικότερα, σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των ερωτώμενων , το 95% του πληθυσμού θεωρεί πως οι δράσεις 

αυτές βοηθούν από πολύ έως πάρα πολύ, ενώ αντίστοιχα το 5% θεωρεί πως μάλλον 

αυτές οι δράσεις δεν βοηθούν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερα σημαντικές φαίνεται πως θεωρούνται οι δραστηριότητες γραφής και 

ανάγνωσης που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο, καθώς προετοιμάσουν το νήπιο για 

τις εμπειρίες που θα ακολουθήσουν στο δημοτικό.  Συγκεκριμένα, το 50% θεωρεί 

πως οι δραστηριότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές, ενώ αντίστοιχα, ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 40,3% πιστεύει ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι 

πάρα πολύ καθοριστικές γιατί προετοιμάζουν το νήπιο για τις εμπειρίες που θα 

ακολουθήσουν στο δημοτικό σχολείο.  Το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν πως οι 

δραστηριότητες αυτές προετοιμάζουν αρκετά το νήπιο για τις εμπειρίες που θα 

ακολουθήσουν στο δημοτικό αγγίζει το 8,3% ενώ εκείνοι που πιστεύουν πως δεν 

προετοιμάζουν το νήπιο καθόλου για τις μετέπειτα εμπειρίες που θα ακολουθήσουν 

στο δημοτικό φτάνει το 1,4%. 

ΣΧΗΜΑ 47 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ 

ΤΟ ΝΗΠΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
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Μεγάλη σημασία φαίνεται πως δίνουν οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο που παίζει η 

διαρρύθμιση του χώρου του νηπιαγωγείου για την συνεργασία των μαθητών και τη 

δουλειά σε ομάδες.  Πιο συγκεκριμένα το 88% του πληθυσμού θεωρεί πως η 

διαρρύθμιση του χώρου του νηπιαγωγείου είναι λειτουργική και ευνοεί πολύ έως 

πάρα πολύ τη συνεργασία και την δουλειά σε ομάδες.  Το ποσοστό εκείνων που 

θεωρούν πως η διαρρύθμιση είναι λειτουργική και ευνοεί αρκετά τη συνεργασία σε 

ομάδες φτάνει το 9,7%.  Τέλος, σε ποσοστό 2,8% οι ερωτώμενοι πιστεύουν πως η 

σημασία της διαρρύθμισης του χώρου του νηπιαγωγείου έχει μικρή σημασία στην 

συνεργασία των νηπίων και τη εργασία αυτών σε ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία 

τους δεν έχουν αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα συνεργασίας με συναδέλφους 

νηπιαγωγούς κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης.  Ειδικότερα, το 

ΣΧΗΜΑ 48 Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

ΣΧΗΜΑ 49 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
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52,8% αφορά εκείνους τους νηπιαγωγούς οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν κανένα 

πρόβλημα συνεργασίας με συναδέλφους νηπιαγωγούς για την εφαρμογή του 

προγράμματος ομαλής μετάβασης, το 19,4% αντιμετώπισε λίγο κάποια προβλήματα 

συνεργασίας με άλλους συναδέλφους νηπιαγωγούς, ενώ σε ποσοστό 22,2% έχει 

αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα από συναδέλφους εκπαιδευτικούς.  Τέλος, σε 

πολύ μικρά ποσοστά, που είναι της τάξεως του 5,5%,  έρχονται εκείνοι οι οποίοι 

αντιμετώπισαν πολλά έως και πάρα πολλά προβλήματα κατά τη συνεργασία τους για 

την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάσπαρτες είναι οι απόψεις σχετικά με την ενθάρρυνση για προτάσεις 

καινοτόμων δραστηριοτήτων από τους συναδέλφους για την ομαλή μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό.  Με άλλα λόγια, το 36,1% πιστεύει πως υπάρχει αρκετή 

ενθάρρυνση από τους συναδέλφους και προτάσεις για καινοτόμες δραστηριότητες 

από τους συναδέλφους, εξίσου σημαντικό θεωρείται το ποσοστό 31,9% που αφορά 

εκείνους  που πιστεύουν πως υπάρχει πολύ ενθάρρυνση από συναδέλφους για 

καινοτόμες δραστηριότητες.  Επίσης, μόνο το 5,6% των συμμετεχόντων πιστεύουν 

πως υπάρχει πάρα πολύ ενθάρρυνση για καινοτόμες προτάσεις με δραστηριότητες 

που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  Τέλος, σημαντικό 

ποσοστό των ερωτώμενων, που φτάνει στο 27% περίπου, θεωρούν πως είτε δεν 

υπάρχει καμία ενθάρρυνση για προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων  από 

συναδέλφους (σε ποσοστό 4,2%)  , είτε η ενθάρρυνση για προτάσεις καινοτόμων 

δραστηριοτήτων από τους συναδέλφους για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό  είναι μικρή (22,2%). 

ΣΧΗΜΑ 50 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
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Αναφορικά με πιθανά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι νηπιαγωγοί με 

συναδέλφους τους δασκάλους κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης, 

όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν 

αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα (ποσοστό 45,8%), λίγα προβλήματα αντιμετώπισε το 

33,3% των ερωτώμενων, αρκετά προβλήματα αντιμετώπισαν οι νηπιαγωγοί με 

συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 13,9%.  Από την άλλη, πολλά και 

πάρα πολλά προβλήματα με εκπαιδευτικούς αντιμετώπισε το 5,6% και το 1,4% των 

ερωτώμενων αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξίσου σημαντική είναι η επόμενη ερώτηση για τη συνεργασία των 

νηπιαγωγών με τους γονείς των παιδιών κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής 

μετάβασης.  Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώμενων 55,6% δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα με τους γονείς των παιδιών 

ΣΧΗΜΑ 51 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ 52 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 
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κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης, το 20,8% αντιμετώπισε λίγα 

προβλήματα, ενώ το 16,7% των συμμετεχόντων αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με 

τους γονείς των παιδιών – νηπίων.  Τέλος, το 6,9% του πληθυσμού δήλωσε πως 

αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κατά τη συνεργασία τους με τους γονείς των 

παιδιών στην εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον έχει η παραπάνω ερώτηση που κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι συμμετέχοντες,  και αφορά το ενδιαφέρον που δείχνουν οι γονείς των 

παιδιών για την ομαλή μετάβαση των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο.  Όπως 

φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, σε ποσοστό 47,2%, που αποτελεί την πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων, οι γονείς ενδιαφέρονται πολύ για την μετάβαση των παιδιών 

τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, το 26,4% δείχνει πάρα πολύ 

ενδιαφέρον από τους γονείς για την ομαλή μετάβαση των παιδιών τους στο δημοτικό, 

το 19,4% των γονέων ενδιαφέρεται αρκετά για την μετάβαση των παιδιών τους στο 

δημοτικό, ενώ σε μικρότερα ποσοστά (4,2%) έρχονται εκείνοι οι γονείς οι οποίοι 

δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για την μετάβαση των παιδιών τους στο δημοτικό 

καθώς και εκείνοι οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για την ομαλή μετάβαση 

των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο και αποτελούν το 2,8%. 

ΣΧΗΜΑ 53 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με το αν οι γονείς προτείνουν καινοτόμες δράσεις για την ομαλή 

μετάβαση των παιδιών τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, όπως βλέπουμε και 

παραπάνω, οι γονείς δεν προτείνουν καθόλου καινοτόμες δράσεις για ομαλή 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σε ποσοστό 41,7%,  ενώ αρκετοί είναι εκείνοι οι 

γονείς που προτείνουν καινοτόμες δράσεις για την ομαλή μετάβαση των παιδιών τους 

στο δημοτικό σε ποσοστό 23,6% των ερωτώμενων.  Επίσης, το 29,2% των γονέων 

αφορά εκείνους οι οποίοι προτείνουν καινοτόμες δράσεις για ομαλή μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό.  Εκτός των υπολοίπων, σε πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 

2,8%,  υπάρχουν γονείς οι οποίοι προτείνουν πολλές καινοτόμες δράσεις για την 

ομαλή μετάβαση των παιδιών τους, ενώ επίσης σε ποσοστό 2,8% των ερωτωμένων 

υπάρχουν γονείς οι ποίοι προτείνουν πάρα πολλές καινοτόμες δράσεις  για την ομαλή 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. 

 

 

6.2 Αποτελέσματα συσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν 

περαιτέρω και επανακωδικοποιήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τις 

ανάλογες συσχετίσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων.  Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις συσχετίσεις αυτές είναι τα εξής: 

 

ΣΧΗΜΑ 54 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ  ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ  ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Crosstab 

 Χρήση νέων τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία μεταξύ 

των νηπίων και των μαθητών της Α' τάξης του δημοτικού 

Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

 Αστική Count 1 8 12 9 15 45 

% of 

Total 

1,4% 11,1% 16,7% 12,5% 20,8% 62,5% 

Ημιαστική Count 1 0 7 3 2 13 

% of 

Total 

1,4% 0,0% 9,7% 4,2% 2,8% 18,1% 

Αγροτική Count 0 2 4 7 1 14 

% of 

Total 

0,0% 2,8% 5,6% 9,7% 1,4% 19,4% 

Total Count 2 10 23 19 18 72 

% of 

Total 

2,8% 13,9% 31,9% 26,4% 25,0% 100,0% 

 

 

Οι απόψεις των νηπιαγωγών από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές 

διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την άποψη που έχουν αναφορικά με το αν 

θεωρούν σημαντική τη χρήση νέων τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία μεταξύ 

των νηπίων και των μαθητών της Α' τάξης του δημοτικού καθώς  συμβάλλει στην 

ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό. 

Πιο συγκεκριμένα οι νηπιαγωγοί αστικών περιοχών (πάνω από 10.000 

κατοίκους) ανέφεραν σε ποσοστό 20,8% ότι η χρήση νέων τεχνολογιών για γνωριμία 

και συνεργασία μεταξύ των νηπίων και των μαθητών της Α’ τάξης του δημοτικού 

συμβάλλει πάρα πολύ  στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, έναντι του 

2,8% που αφορά τις απόψεις των νηπιαγωγών από ημιαστική περιοχή (από 3.000 έως 

10.000 κατοίκους).  Αντίστοιχα, οι απόψεις των νηπιαγωγών που βρίσκονται σε 

αγροτική περιοχή και πιο συγκεκριμένα το 1,4%  θεωρεί ότι η χρήση νέων 

τεχνολογιών προκειμένου τα νήπια να γνωριστούν και να συνεργαστούν με τους 

μαθητές Α’ δημοτικού είναι πάρα πολύ σημαντική.  
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Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 

αναφορικά με τους παράγοντες: χρήση νέων τεχνολογιών ως προς τις ομάδες των 

νηπιαγωγών αστικής, ημιαστικής και αγροτικής περιοχής.  (χ
2
=10,245, df=8, p=0,096 

< 0,10) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ  ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ  ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Crosstab 

 Συνεργασία νηπιαγωγείου-δημοτικού σχολείου Total 

Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 Αστική Count 0 12 33 45 

% of 

Total 

0,0% 16,7% 45,8% 62,5% 

Ημιαστική Count 0 3 10 13 

% of 

Total 

0,0% 4,2% 13,9% 18,1% 

Αγροτική Count 2 6 6 14 

% of 

Total 

2,8% 8,3% 8,3% 19,4% 

Total Count 2 21 49 72 

% of 

Total 

2,8% 29,2% 68,1% 100,0% 

 

Ως προς τη συνεργασία νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου για την ομαλή 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την περιοχή 

από την οποία προέρχονται (αστική, ημιαστική, αγροτική).  Πιο συγκεκριμένα, οι 

νηπιαγωγοί των αστικών περιοχών σε ποσοστό 45,8% θεωρούν πάρα πολύ σημαντική 

τη συνεργασία του νηπιαγωγείου με αυτή του δημοτικού, σε αντιδιαστολή με τους 

νηπιαγωγούς των ημιαστικών περιοχών που θεωρούν αυτή τη δραστηριότητα επίσης 

πάρα πολύ σημαντική σε ποσοστό 13,9%.  Τέλος, οι νηπιαγωγοί των αγροτικών 

περιοχών σε ποσοστό 6,9% θεωρούν πως είναι πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα 

για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. 

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 

αναφορικά με τους παράγοντες: συνεργασία νηπιαγωγείου – δημοτικού σχολείου ως 

προς τις ομάδες των νηπιαγωγών αστικής, ημιαστικής και αγροτικής περιοχής.  

(χ
2
=11,088, df=4, p=0,026< 0,05) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ  

Crosstab 

 Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών και ο ρόλος 

τους στη μετάβαση είναι καθοριστικός 

Total 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Ηλικία 21-30 Count 0 0 2 10 12 

% of 

Total 

0,0% 0,0% 2,8% 13,9% 16,7% 

31-40 Count 1 3 5 17 26 

% of 

Total 

1,4% 4,2% 6,9% 23,6% 36,1% 

41-50 Count 0 7 6 13 26 

% of 

Total 

0,0% 9,7% 8,3% 18,1% 36,1% 

51-60 Count 0 0 5 3 8 

% of 

Total 

0,0% 0,0% 6,9% 4,2% 11,1% 

Total Count 1 10 18 43 72 

% of 

Total 

1,4% 13,9% 25,0% 59,7% 100,0

% 

 

Οι απόψεις των νηπιαγωγών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 

διαφοροποιούνται σημαντικά όσον αφορά το αν θεωρούν τη συνεργασία γονέων  και 

εκπαιδευτικών για τη μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

σχολείο πολύ καθοριστική.  Από το παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως οι 

νηπιαγωγοί ηλικίας 31-40 ανέφεραν σε ποσοστό 23,6% ότι η συνεργασία γονέων και 

εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στη μετάβαση των νηπίων από το δημοτικό στο 

νηπιαγωγείο είναι πάρα πολύ καθοριστικός, έναντι του 18,1% που αφορά τις απόψεις 

των νηπιαγωγών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών.  Αντίστοιχα, οι 

απόψεις των νηπιαγωγών που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 21-30 με ποσοστό  

13,9%  θεωρεί ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στη 

μετάβαση των νηπίων από το δημοτικό στο νηπιαγωγείο είναι πάρα πολύ 

καθοριστικός.   

Τέλος, στην ηλικιακή ομάδα 51-60 το 4,2% θεωρεί πως η συμβολή του 

εκπαιδευτικού και του γονέα στην μετάβαση του νηπίου από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό είναι πάρα πολύ σημαντική. 
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 Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 

αναφορικά με τους παράγοντες: συνεργασία και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των 

γονέων και τις απόψεις που διατυπώνουν ανάλογα με την ηλικία στην οποία ανήκουν 

(χ
2
=15,381, df=9, p=0,081< 0,10) 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Η ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Crosstab 

 Δραστηριότητες μετάβασης με πρωτοβουλίες 

συναδέλφων ή γονέων 

Total 

Καθόλο

υ 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Ηλικία 21-

30 

Count 0 0 1 8 3 12 

% of Total 0,0% 0,0% 1,4% 11,1% 4,2% 16,7% 

31-

40 

Count 0 1 4 6 15 26 

% of Total 0,0% 1,4% 5,6% 8,3% 20,8% 36,1% 

41-

50 

Count 0 2 8 10 6 26 

% of Total 0,0% 2,8% 11,1% 13,9% 8,3% 36,1% 

51-

60 

Count 1 0 0 3 4 8 

% of Total 1,4% 0,0% 0,0% 4,2% 5,6% 11,1% 

Total Count 1 3 13 27 28 72 

% of Total 1,4% 4,2% 18,1% 37,5% 38,9% 100,0

% 

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες μετάβασης που γίνονται με πρωτοβουλίες 

συναδέλφων ή γονέων για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, υπάρχει 

διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν.  Πιο 

συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί ηλικίας 31-40 χρονών  σε ποσοστό 20,8% θεωρούν 

πάρα πολύ σημαντικές τις δραστηριότητες μετάβασης, ενώ νηπιαγωγοί που ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα 41-50 θεωρούν πως οι δραστηριότητες που γίνονται με είτε από 

συναδέλφους είτε από τους γονείς συμβάλλει στην  ομαλή μετάβαση των παιδιών 

είναι πάρα πολύ σημαντική σε ποσοστό 8,3%.  Τέλος, οι νηπιαγωγοί που ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα 51-60 σε ποσοστό 6,9% θεωρούν πως είναι οι δραστηριότητες 

μετάβασης με πρωτοβουλίες συναδέλφων ή γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικές 

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 

αναφορικά με τους παράγοντες: δραστηριότητες μετάβασης με πρωτοβουλίες 
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συναδέλφων ή γονέων ως προς τις ηλικιακές ομάδες. (χ
2
=15,381, df=9, p=0,081< 

0,10) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΧΟΥΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Crosstab 

 Τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη 

για όλη τη σχολική μονάδα και για τα παιδιά 

και για τους εκπαιδευτικούς 

Total 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Χρόνια 

Υπηρεσί

ας 

0-5 Count 2 0 3 4 9 

% of Total 2,8% 0,0% 4,2% 5,6% 12,5

% 

11-15 Count 0 3 6 8 17 

% of Total 0,0% 4,2% 8,3% 11,1% 23,6

% 

16-20 Count 0 0 5 11 16 

% of Total 0,0% 0,0% 6,9% 15,3% 22,2

% 

20 έτη 

και 

άνω 

Count 0 0 6 1 7 

% of Total 0,0% 0,0% 8,3% 1,4% 9,7% 

6-10 Count 0 1 10 12 23 

% of Total 0,0% 1,4% 13,9% 16,7% 31,9

% 

Total Count 2 4 30 36 72 

% of Total 2,8% 5,6% 41,7% 50,0% 100,0

% 

 

 Οι απόψεις των νηπιαγωγών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας  

διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την άποψη που έχουν ότι τα σχέδια δράσης 

έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα και για τα παιδιά αλλά και για 

τους εκπαιδευτικούς Πιο συγκεκριμένα οι νηπιαγωγοί με 6-10 χρόνια υπηρεσίας  

ανέφεραν σε ποσοστό 16,7% ότι τα σχέδια δράσης έχουν πάρα πολλά ευεργετικά 

οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς και 

συμβάλλει πάρα πολύ  στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, έναντι του 

15,3% που αφορά τις απόψεις των νηπιαγωγών που έχουν 16-20 χρόνια υπηρεσίας.  

Αντίστοιχα, οι νηπιαγωγοί που έχουν 11-16 χρόνια υπηρεσίας σε ποσοστό  11,1% και 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

πιστεύουν ότι τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα, 

για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς και συμβάλλει πάρα πολύ  στην ομαλή 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 

αναφορικά με τους παράγοντες: τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη  για τη 

σχολική μονάδα, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε συσχέτιση με τα χρόνια 

υπηρεσίας των νηπιαγωγών   (χ
2
=27,339, df=12, p=0,007 < 0,010) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΙΚΑΝΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Crosstab 

 Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

καθιστούν ικανά τα νήπια να αποκτήσουν 

δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη 

της ομαλής τους μετάβαση 

Total 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σ 

0-5 Count 0 0 3 6 9 

% of 

Total 

0,0% 0,0% 4,2% 8,3% 12,5% 

11-15 Count 0 1 9 7 17 

% of 

Total 

0,0% 1,4% 12,5% 9,7% 23,6% 

16-20 Count 0 1 13 2 16 

% of 

Total 

0,0% 1,4% 18,1% 2,8% 22,2% 

20 έτη 

και 

άνω 

Count 1 2 4 0 7 

% of 

Total 

1,4% 2,8% 5,6% 0,0% 9,7% 

6-10 Count 0 2 12 9 23 

% of 

Total 

0,0% 2,8% 16,7% 12,5% 31,9% 

Total Count 1 6 41 24 72 

% of 

Total 

1,4% 8,3% 56,9% 33,3% 100,0% 

 
 

Όσον αφορά τις απόψεις των νηπιαγωγών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας  

διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την άποψη που έχουν ότι οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων καθιστούν ικανά τα νήπια 

να αποκτήσουν δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της ομαλής τους 
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μετάβασης.  Πιο συγκεκριμένα οι νηπιαγωγοί με 6-10 χρόνια υπηρεσίας  ανέφεραν σε 

ποσοστό 12,% ότι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων καθιστούν ικανά τα νήπια να αποκτήσουν δεξιότητες που θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη της ομαλής τους μετάβαση έναντι του 9,7% που αφορά 

τις απόψεις των νηπιαγωγών που έχουν 11-15 χρόνια υπηρεσίας.   Οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων καθιστούν ικανά τα νήπια 

να αποκτήσουν δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της ομαλής τους 

μετάβαση.  Αντίστοιχα, οι νηπιαγωγοί που έχουν 0-5 χρόνια υπηρεσίας σε ποσοστό  

8,3% και πιστεύουν ότι τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη σχολική 

μονάδα, για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς και συμβάλλει πάρα πολύ  στην 

ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υπάρχει σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 

αναφορικά με τους παράγοντες: τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη  για τη 

σχολική μονάδα, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε συσχέτιση με τα χρόνια 

υπηρεσίας των νηπιαγωγών   (χ
2
=27,339, df=12, p=0,007 < 0,010) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι καταρχάς να αναγνωρίσει τη 

σημαντικότητα της ομαλής μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 

σχολείο και έχει ως στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας για τη μετάβασή του από ένα περιβάλλον αγωγής σε ένα 

περιβάλλον γνώσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας 

διερευνήθηκαν οι εξής θεματικοί άξονες: 

α) οι καινοτόμες δράσεις 

β) τα σχέδια δράσης 

γ) η ομαλή μετάβαση από τα νήπια στο δημοτικό σχολείο. 

 

1
ος

 θεματικός άξονας: Καινοτομίες στην εκπαίδευση 

Από  την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας προκύπτει ότι οι 

νηπιαγωγοί  πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή 

του μαθητή και επηρρεάζει θετικά τη μαθησιακή διαδικασία.  Τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της Σακελαρίου (2016), ο 

οποίος μας εξηγεί τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή η οποία τον 

επηρρεάζει θετικά. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα καινοτόμα προγράμματα 

εισάγονται στα σχολεία και αυτό φανερώνει την σημαντικότητα των προγραμμάτων 

αυτών στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει αρνητικά μεν αλλά όχι και σε τόσο μεγάλο βαθμό την εισαγωγή 

καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση.  Άλλωστε οι καινοτομίες που μπορεί 

να κάνει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη δεν σχετίζονται πάντα με οικονομικό κόστος. 
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Η έρευνα έδειξε πως μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων οι μαθητές 

καινοτομούν με άλλους. 

Ο χώρος του νηπιαγωγείου συμβάλλει θετικά στην καινοτομία, και ειδικότερα 

στην ομαλή μετάβαση.  Αυτή η καινοτομία συμφωνεί και με την έρευνα που έγινε 

στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chappll και αφορά την αμερικάνικη 

εκπαίδευση. 

Περαιτέρω, στην έρευνά μας διαπιστώθηκε πως θεωρείται μεγάλη καινοτομία 

η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Για παράδειγμα, μπορεί 

να παρουσιαστεί κάποιο ψηφιακό λογισμικό το οποίο από μόνο του να αποτελεί μια 

καινοτομία. 

Οι νηπιαγωγοί βλέπουν θετικα τις καινοτομίες.  Ωστόσο όπως παρατηρούμε 

και από τα αποτελέσματα της έρευνας, πολλές καινοτομίες δεν εφαρμόζονται για 

πολλούς λόγους, κυρίως όμως λόγω έλλειψης εμπειρίας και κατάρτισης, λόγω 

έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών (η οποία σχετίζεται και με την οικονομική κρίση).  

Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να ενισχύονται και να καλλιεργούνται 

στη σχολική αίθουσα ώστε ο μαθητής να αναλαμβάνει δράση, να αξιοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες, να εργάζεται σε ομάδες (Πεζάρου κ.α., 2013) 

 

 

2
ος

 θεματικός άξονας: Σχέδια δράσης 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε πως τα σχέδια 

δράσης δίνουν την ευκαιρία στον μαθητή, να αποκτήσει σημαντικές ικανότητες και 

δεξιότητες.  Το συγκεκριμένο εύρημα, συμφωνεί με τη μελέτη των (Ιντζίδης, Κολέζα, 

Τσαφταρίδης, χ.χ., σελ. 77-78) 

Ο ρόλος της οικογένειας και του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος του 

παιδιού λειτουργούν ως εμπόδιο για την πραγμάτωση κάποιων σχεδίων δράσης. 

Στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης εμπλέκονται οι γονείς του μαθητή, ο 

μαθητής αλλά και η τοπική κοινωνία. 

 

 

3
ος

 θεματικός άξονας: Ομαλή μετάβαση 

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό αποτελεί μια δύσκολη περίοδο 

κατά την οποία η σχέση του παιδιού με τους γονείς του αλλάζουν και έτσι 

προκύπτουν διάφορα προβλήματα.  Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, 
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η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, η ελλειπής χρηματοδότηση καθώς και τα 

προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ δασκάλων και νηπιαγωγών κατά την υλοποίηση 

προγραμμάτων ομαλής μετάβασης, είναι κάποια από τα προβλήματα που λειτουργούν 

ως εμπόδια για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  Τα αποτελέσματα 

αυτά ταυτίζονται με τις έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν (Παπαδέλης, 2014). 

Κατά την ανάλυση της έρευνας, διαπιστώσαμε πως η μετάβαση των νηπίων 

μπορεί να αναφερθεί ως μια δεξιότητα η οποία άλλοτε αφορά την 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, άλλοτε την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, τη 

γλωσσική-μαθηματική ανάπτυξη, την κινητική (φυσική) ανάπτυξη, τη γνωστική 

ανάπτυξη.  Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και μέσα από τον Goleman 

(1998). 

Η μετάβαση των μαθητών πραγματοποιείται μέσω των επισκέψεων σε 

σχολεία, μέσω παρακολούθησης μαθημάτων της Α’ τάξης από τα νήπια, όπως και με 

τη συμμετοχή των νηπίων σε δραστηριότητες της Α’ τάξης (θεατρικό παιχνίδι, 

σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις, σχέδια εργασίας) αλλά και με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία των μαθητών της Α’ τάξης του δημοτικού.  

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες σκοπό έχουν την ομαλή μετάβαση των μαθητών , 

ενώ ι συναντήσεις των γονέων με το νηπιαγωγείο συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση 

των παιδιών τους (Παπαδέλης 2014). 

Κατά την διαδικασία της ομαλής μετάβασης η οποία σχετίζεται με δράσεις, 

όπου μπορούν να εμπλακούν και να συνεργαστούν νηπιαγωγεία αλλά και δημοτικά 

σχολεία.  Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε ότι η 

υλοποίηση συναντήσεων των νηπίων με μαθητές Α’ δημοτικού, η συνεργασία 

δασκάλου και νηπιαγωγού, οι δραστηριότητες που γίνονται με πρωτοβουλίες 

συναδέλφων ή γονέων, θεωρούνται πολύ σημαντικές για την ομαλή μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό.  Όλα τα παραπάνω περιγράφονται και στο βιβλίο του 

Παπαδέλη (2014) αλλά και του Βρυνιώτη και Ματσαγγούρα (2005). 

Για την ομαλή μετάβαση πετυχημένη δράση θεωρείται η εκπαίδευση του 

εκπαιδευτικού (νηπιαγωγού).  Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων, η οποία είναι σύμφωνη και τεκμαίρεται από το 

βιβλίο του Παπαδάκη (2014). 
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Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει πως η χρήση 

νέων τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία μεταξύ των νηπίων και των μαθητών 

της Α’ τάξης του δημοτικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή που φοιτούν οι 

μαθητές.  Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως στις αστικές περιοχές θεωρείται πως 

η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει πάρα πολύ στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό σχολείο.  Αντίστοιχα, στις ημιαστικές περιοχές θεωρείται αρκετά 

σημαντική η συμβολή των ΤΠΕ ενώ στις αγροτικές περιοχές λιγότερο σημαντική.  Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα σχετικής 

έρευνας που έγινε στο 3
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ  

(Ζαράνης και Οικονομίδης, 2005). 

Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνεργασία 

νηπιαγωγείου – δημοτικού σχολείου για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό, αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή που φοιτούν οι φοιτητές.  Οι 

νηπιαγωγοί των αστικών περιοχών θεωρούν πως η συνεργασία νηπιαγωγείου – 

δημοτικού σχολείου συμβάλλει πάρα πολύ στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο 

δημοτικό, την ίδια άποψη εκφράζουν και οι νηπιαγωγοί των ημιαστικών και 

αγροτικών περιοχών.  Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και μέσα από την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στο 3
ο
 Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο της Ημαθίας (Κτενιαδάκη and Νούτσου, χ.χ..) 

Στη συνέχεια της έρευνάς μας θέλαμε να δούμε τις μεταβλητές που 

ενδεχομένως επηρεάζουν την άποψη ότι η συνεργασία των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό και 

πώς αυτή η άποψη διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των 

εκπαιδευτικών.  Αυτό που προκύπτει με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι πως 

στις ηλιακές ομάδες από 21-50 ετών η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών 

θεωρείται πάρα πολύ καθοριστική για την μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό.  

Ωστόσο, πολύ μικρή μερίδα των νηπιαγωγών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 

51-60 ετών την θεωρούν πολύ σημαντική.  Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 

Αμερική για την ομαλή μετάβαση (1996-1997), ανέδειξε πως σε δείγμα 3.595 

νηπιαγωγών το πιο συχνά αναφερόμενο εμπόδιο είναι η επικοινωνία του 

εκπαιδευτικού με τους γονείς. 
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Η ηλικιακή ομάδα των 31-40 θεωρεί σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες πως οι δραστηριότητες μετάβασης με πρωτοβουλίες 

συναδέλφων ή γονιών συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό 

σχολείο.  Όλα τα παραπάνω περιγράφονται και στα βιβλία των Παπαδέλη (2014) 

αλλά και των Βρυώνη και Ματσαγγούρα (2005). 

Νηπιαγωγοί οι οποίοι έχουν 6-10 χρόνια υπηρεσίας καθώς και εκείνοι οι 

οποίοι έχουν από 16-20 χρόνια υπηρεσίας θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ομάδες (χρόνων υπηρεσίας) πως τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά 

οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα και για τα παιδιά αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς.  Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και μέσα από το βιβλίο 

του Παπαδέλη (2014). 

Νηπιαγωγοί οι οποίοι έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή από 0-5 θεωρούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν περισσότερα 

χρόνια υπηρεσίας ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων καθιστούν ικανά τα νήπια να αποκτήσουν δεξιότητες που θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο προς το δημοτικό 

σχολείο.  Παρατηρούμε λοιπόν πως καθώς ο νηπιαγωγός έχει περισσότερα χρόνια 

υπηρεσίας, θεωρεί λιγότερο σημαντικό τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση 

των νηπίων στο δημοτικό σχολείο.  Οι νηπιαγωγοί βλέπουν τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις των νηπίων στο δημοτικό καθώς και τις σχολικές δραστηριότητες με 

θετικό μάτι.  Ωστόσο καθώς αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας, φαίνεται να 

επαναπαύονται και να φοβούνται να τις εκτελούν.  Το συγκεκριμένο εύρημα 

επιβεβαιώνεται και μέσα από την Γουργιώτου (2012).  Είναι πολύ σημαντικό το 

νηπιαγωγείο και πιο συγκεκριμένα οι νηπιαγωγοί να δημιουργήσουν προγράμματα 

που θα βοηθήσουν τα νήπια να έχουν μια εύκολη προσαρμογή στο νέο τους σχολικό 

περιβάλλον. 

 

 

Έλεγχος των Υποθέσεων 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι παράμετροι των νηπιαγωγών προκειμένου 

να οδηγηθούμε στην επαλήθευση ή τη διάψευση των αρχικών μας υποθέσεων.  Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των 

απαντήσεων που δόθηκαν και που σχετίζονται με την ομαλή μετάβαση των νηπίων 
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στο δημοτικό.  Σύμφωνα με αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε η 

κλίμακα Likert όπου η τιμή 1 αντιστοιχεί στο Καθόλου και το 5 στο Πάρα πολύ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 
Μέσος 

όρος (Μ) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Υπόθεση 1: Η εισαγωγή της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό 

σύστημα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή και 

επηρεάζει θετικά τη μαθησιακή- εκπαιδευτική διαδικασία. 

4,26 0,628 

Υπόθεση 2: Αν πραγματοποιούνται καινοτόμα προγράμματα, 

σύμφωνα με τα οποία, τα νήπια συνεργάζονται με μαθητές της Α’ 

τάξης, τότε μπορούν να καλλιεργούνται θετικές στάσεις των 

νηπίων προς το Δημοτικό Σχολείο. 

2,69 1,307 

Υπόθεση 3: Η εκπαιδευτική εμπειρία είναι αρωγός στην εισαγωγή 

και στην εφαρμογή σχεδίων δράσης. 
4,15 0,705 

Υπόθεση 4: Τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη 

σχολική μονάδα, και για τα παιδιά και για εκπαιδευτικούς. 
4,39 0,723 

Υπόθεση 5: Η ομαλή μετάβαση φαίνεται μέσω της σύνδεσης 

νηπίων –δημοτικού σχολείου, μέσω ενδεικτικών δραστηριοτήτων, 

μέσω της συνάντησης νηπίων & νηπιαγωγού με δάσκαλο, της 

υιοθέτησης δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια 

και της επίσκεψης δασκάλων στο νηπιαγωγείο. 

4,28 0,826 

Υπόθεση 6: Αναμένεται ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα 

μεταξύ συναδέλφων ή και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, όπως 

προβλήματα συνεργασίας κατά την εφαρμογή του προγράμματος,  

κατά την εκτέλεση κάποιου σχεδίου δράσης, κάποιας 

δραστηριότητας με τα παιδιά. 

1,83 0,964 

Υπόθεση 7: Όταν επικρατεί η ενθάρρυνση για προτάσεις 

καινοτόμων δραστηριοτήτων από τους συναδέλφους και τους 

γονείς για τη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, η μετάβαση 

πραγματώνεται με μεγαλύτερη επιτυχία και είναι περισσότερο 

ανώδυνη για το παιδί και για το περιβάλλον του. 

3,13 0,963 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι νηπιαγωγοί συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό με την άποψη πως , τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη 

τη σχολική μονάδα, για τα παιδιά, και τους εκπαιδευτικούς (M=4.39 και S.D. 

=0.723).  (Υπόθεση 4).  Η υπόθεσής μας αυτή επομένως επαληθεύεται. 

Σε μικρότερο βαθμό συμφωνούν με την άποψη ότι η ομαλή μετάβαση 

φαίνεται μέσω της σύνδεσης νηπίων – δημοτικού σχολείου, μέσω ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων, μέσω της συνάντησης νηπίων & νηπιαγωγού με δάσκαλο, της 

υιοθέτησης δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια και της επίσκεψης 

δασκάλων στο νηπιαγωγείο (M=4.28 και S.D.=0.826) (Υπόθεση 5). Φαίνεται πως η 

υπόθεσή μας αυτή επαληθεύεται.  Επίσης, στον ίδιο βαθμό συμφωνίας βρίσκεται η 

άποψη ότι η εισαγωγή της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην 

ενεργό συμμετοχή του μαθητή και επηρρεάζει θετικά τη μαθησιακή – εκπαιδευτική 

διαδικασία (M=4.26 και S.D.=0.628)   (Υπόθεση 1). Επομένως, η αρχική μας 

υπόθεση επαληθεύεται. Οι νηπιαγωγοί του δείγματός μας, φαίνεται να συμφωνούν με 

την άποψη ότι η εκπαιδευτική εμπειρία είναι αρωγός στην εισαγωγή και την 

εφαρμογή των σχεδίων δράσης (M=4.15 και S.D.=0.705)  (Υπόθεση 3).  Η Τρίτη 

υπόθεσή μας επαληθεύεται. 

Οι νηπιαγωγοί του δείγματος δεν φαίνεται να είναι σίγουροι πως όταν 

επικρατεί η ενθάρρυνση για προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων από τους 

συναδέλφους και τους γονείς για τη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, η μετάβαση 

πραγματώνεται με μεγαλύτερη επιτυχία και είναι περισσότερο ανώδυνη για το παιδί 

και για το περιβάλλον του. (M=3.13 και S.D.=0.963)  (Υπόθεση 7) και περισσότερο 

δεν συμφωνούν με την άποψη ότι αν πραγματοποιούνται καινοτόμα προγράμματα, 

σύμφωνα με τα οποία, τα νήπια συνεργάζονται με μαθητές της Α’ τάξης, τότε 

μπορούν να καλλιεργούνται θετικές στάσεις των νηπίων προς το Δημοτικό Σχολείο. 

(M=2.69 και S.D.=1.307) (Υπόθεση 2). Οι παραπάνω δύο υποθέσεις δεν 

επιβεβαιώνονται. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη ότι μπορεί 

να υπάρξουν προβλήματα μεταξύ συναδέλφων (M=1.83 και S.D.=0.964) ή και 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (M=1.75 και S.D.=0.975), όπως προβλήματα 

συνεργασίας κατά την εφαρμογή του προγράμματος,  κατά την εκτέλεση κάποιου 

σχεδίου δράσης, κάποιας δραστηριότητας με τα παιδιά. (Υπόθεση 6). Οι νηπιαγωγοί 

επιδεικνύουν αρνητική στάση στη συνεργασία των νηπιαγωγών μεταξύ τους αλλά και 

με τους γονείς.  Η στάση των νηπιαγωγών με τους συναδέλφους είναι περισσότερο 
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θετική από τη στάση απέναντι στους γονείς. Η παραπάνω υπόθεση δεν 

επιβεβαιώνεται. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η μετάβαση γενικότερα ως έννοια, συνδέεται με το πέρασμα από μια 

κατάσταση σε μια άλλη. Όσον αφορά τη σχολική μετάβαση αυτή αναφέρεται στο 

πέρασμα από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και αργότερα από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο.  Κατά  το στάδιο της μετάβασης επικρατούν νέες συνθήκες και απαιτήσεις 

στις οποίες το παιδί πρέπει να προσαρμοστεί, οι οποίες φυσικά  πολλές φορές του 

δημιουργούν εντάσεις, άγχος, συγκρούσεις στο σχολείο και συγκρούσεις με την 

οικογένεια. 

Στο συγκεκριμένο αυτό κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας και εντοπίζονται τα σημαντικότερα σημεία αυτής της 

έρευνας. 

 

Το βασικό προφίλ των νηπιαγωγών 

1. Το σύνολο των νηπιαγωγών αποτελείται από νηπιαγωγούς οι 

οποίεςεργάζονται είτε στο δημόσιο είτε σον ιδιωτικό τομέα. Στο σύνολο 

των ερωτηθέντων το 92% ήταν γυναίκες ενώ το 8% ήταν άντρες. 

2. Η πλειοψηφία του δείγματος περιλαμβάνει τις ηλικίες 31-50 ετών (72%). 

3. Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης επιβεβαιώνεται μέσα από την έρευνα καθώς 

το 60% αποτελείται από απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 30% από κατόχους 

μεταπτυχιακού. 

4. Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, η πλειοψηφία του δείγματος εργάζεται 

από 6 έως 10 χρόνια ως νηπιαγωγός. 

5. Οι νηπιαγωγοί προέρχονται κυρίως από αστική περιοχή (62,5%) 

 

Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με την καινοτομία στην εκπαίδευση 

1. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό πως η εισαγωγή καινοτομίας 

στο εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζει θετικά τη μαθησιακή διαδικασία του 

νηπίου. 

2. Σε σχέση με το παρελθόν εισάγονται περισσότερα καινοτόμα προγράμματα. 
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3. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μέτριο βαθμό την εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων. 

4. Η χρήση νέων τεχνολογιών θεωρείται πάρα πολύ καινοτόμα ως 

δραστηριότητα ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν τις χρησιμοποιούν 

σωστά ώστε να καλλιεργήσουν ένα θετικό κλίμα για της περεταίρω 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. 

5. Σύμφωνα με τις απόψεις των νηπιαγωγών το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον αποτελούν παράγοντες επιτυχίας της σχολικής καινοτομίας. 

 

Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με τα σχέδια δράσης 

1. Η εισαγωγή των σχεδίων δράσης ως εκπαιδευτική καινοτομία είναι 

πάρα πολύ σημαντική, καθώς έχουν ενεργητικά οφέλη για όλη τη 

σχολική μονάδα, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. 

2. Ο ρόλος της οικογένειας και του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο για την πραγμάτωση κάποιου 

σχεδίου δράσης, αντιθέτως η εμπλοκή των γονέων στα σχέδια δράσης 

κρίνεται απαραίτητη. 

3. Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στην εφαρμογή σχεδίων δράσης 

προωθείται πολύ. 

 

Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 

1. Η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό βοηθάει πάρα 

πολύ την μετέπειτα σχολική του πορεία των νηπίων, κυρίως ως προς 

την κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη τη γλωσσική – 

μαθηματική ανάπτυξη, την κινητική αλλά και την γνωστική ανάπτυξη. 

2. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως η μετάβαση πραγματοποιείται κυρίως 

μέσω δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή των νηπίων σε δραστηριότητες 

της Α’ τάξης (θεατρικό παιχνίδι, σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις, 

σχέδια, εργασία), η  χρήση νέων τεχνολογιών για γνωριμία και 

συνεργασία μεταξύ των νηπίων και των μαθητών της Α’ δημοτικού 

βοηθούν πάρα πολύ την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό 

σχολείο. 

3. Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην ομαλή μετάβαση των παιδιών προς τη σχολική τάξη. 
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4. Τα προγράμματα μετάβασης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός 

στην τάξη καθορίζεται από ανώτερο φορέα. 

 

Ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο 

1. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν δικές τους πρωτοβουλίες για την ομαλή 

μετάβαση των νηπίων σε μεγάλο βαθμό. 

2. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ικανοποιητική πρόσβαση στο υλικό που 

αφορά την μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό. 

3. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν σε ένα μεγάλο βαθμό πως η συνεργασία 

γονέων και εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική για την ομαλή 

μετάβαση των μαθητών στο δημοτικό. 

4. Η συνεργασία νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, η συνεργασία 

δασκάλων και νηπιαγωγών, οι δραστηριότητες μετάβασης που 

σχετίζονται με πρωτοβουλίες συναδέλφων ή γονέων είναι κάποιες 

πρακτικές οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό. 

5. Το ΑΠΣ παρέχει τις βασικές γνώσεις ώστε τα νήπια να μπορούν να 

ξεκινήσουν το σχολείο. 

6. Οι επαγγελματικές δεξιότητες της νηπιαγωγού (διοίκηση, επικοινωνία 

και συνεργασία) βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα νήπια να 

αναπτύσσουν παρόμοιες δεξιότητες. 

7. Οι νηπιαγωγοί πιστεύουν πως η οικονομική κρίση έχει κάνει 

επιτακτική την ανάγκη της εφαρμογής σχεδίων δράσης ομαλής 

μετάβασης. 

8. Οι σχολικές γιορτές προάγουν την ομαλή κοινωνικοποίηση των 

νηπίων και συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή μετάβαση. 

9. Η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου επιτρέπει την 

εύκολη προσαρμογή του νηπίου στο χώρο της Α’ τάξης. 

10. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων βοηθούν τα νήπια να αποκτήσουν δεξιότητες που θα 

συμβάλουν στην ομαλή μετάβαση. 
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11. Οι από κοινού δράσεις νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου 

μειώνουν το φόβο, το άγχος και την ανασφάλεια σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. 

12. Δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής προετοιμάζουν το νήπιο για 

μελλοντικές τους εμπειρίες στο δημοτικό. Οι δραστηριότητες αυτές 

είναι πολύ σημαντικές και καθοριστικές για τις εμπειρίες που θα 

ακολουθήσουν.  

13. Η διαρρύθμιση του χώρου του νηπιαγωγείου βοηθά στην συνεργασία 

των μαθητών και τη δουλειά σε ομάδες. Όσο πιο λειτουργική είναι η 

διαρρύθμιση τόσο περισσότερο ευνοεί την ομαλή μετάβαση. 

14. Από τους νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα μικρό θεωρείται 

το ποσοστό εκείνων που έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με 

συναδέλφους παιδαγωγούς κατά την εφαρμογή του προγράμματος 

ομαλής μετάβασης. 

15. Οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνονται από συναδέλφους για εφαρμογή 

καινοτόμων προγραμμάτων, ωστόσο αυτή η ενθάρρυνση δεν είναι 

αρκετή. 

16. Υπάρχει ένα ποσοστό νηπιαγωγών που κατά την εφαρμογή 

προγράμματος ομαλής μετάβασης αντιμετωπίζει προβλήματα 

συνεργασίας με δασκάλους. Ωστόσο τα προβλήματα αυτά είναι 

λιγοστά  

17. Σχετικά με τους γονείς των νηπίων οι περισσότεροι νηπιαγωγοί δεν 

αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα κατά την διάρκεια εφαρμογής 

προγράμματος ομαλής μετάβασης. 

18. Οι γονείς δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ομαλή μετάβαση 

των παιδιών τους στο σχολείο, από την άλλη μεριά όμως οι ίδιοι οι 

γονείς δεν προτείνουν καινοτόμες δράσεις για την ομαλή μετάβαση. 

Μέσα από την έρευνα προκύπτει ένα νέο στοιχείο, ότι η ομαλή μετάβαση 

είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, ωστόσο η μετάβαση αυτή θα πρέπει να 

συνοδεύεται από την κοινωνική ένταξη του νηπίου, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν οι 

δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών, νηπιαγωγείου και 

δημοτικού σχολείου. 

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συνεργασία με τους γονείς, καθώς η 

συνεργασία αυτή έχει πολλά ευεργετικά οφέλη προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη 
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(νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά), ωστόσο, η συνεργασία αυτή δεν 

καλλιεργείται στον επιθυμητό βαθμό.  Αυτό οφείλεται κυρίως στη νοοτροπία, τις 

στάσεις, τις αντιλήψεις που έχουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί, κυρίως 

όμως οι εκπαιδευτικοί.  Αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν εάν οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς, υιοθετούσαν μια άλλη νοοτροπία πιο ουσιαστικής 

συνεργασίας.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

8.1. Προτάσεις διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Η εκπαιδευτική πολιτική εκφράζει τη βούληση της κρατικής εξουσίας, 

συνεπώς η εκπαιδευτική πολιτική καθορίζεται από αυτήν.  Βασικοί παράγοντες στην 

επιτυχία ή την αποτυχία μιας εκπαιδευτικής πολιτικής είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα, το ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικοτεχνικά μέσα που διευκολύνουν τη 

μετάδοση της γνώσης, ώστε να επιτυγχάνεται η πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. 

Η παιδεία είναι ένα σύστημα που στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνίας 

έχει σκοπούς και στόχους οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν για να οδηγηθούμε στα 

επιθυμητά αποτελέσματα, να προσδίδουμε δηλαδή μεγαλύτερη και ποιοτικά 

καλύτερη αξία στον άνθρωπο.  

Η διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει:  

1) Να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα επιλέγονται μετά 

από συστηματική μελέτη. 

2) Θα πρέπει να παίρνουν μέρος με την ενεργό συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων, της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, δάσκαλοι, 

νηπιαγωγοί, μαθητές, τοπική κοινωνία) και θα πρέπει η συμβολή τους να 

είναι ουσιαστική. 

3) Θα πρέπει να είναι  μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία να μπορεί να 

εφαρμοστεί. 

4) Θα πρέπει να υπάρχει σταθερή κατεύθυνση και να διαθέτει βαθμό 

ευελιξίας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στο στάδιο της 

εφαρμογής τους. 

5) Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της οικογένειας και των 

εκπαιδευτικών φορέων 
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6) Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και ευαισθητοποίηση προς τον μαθητή 

για την όποια ιδιαιτερότητά του (αντιλήψεις, γνώσεις, ικανότητες). 

7) Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η συναισθηματική, 

γνωστική, μαθηματική, γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή. 

Αντικείμενο των καινοτόμων παρεμβάσεων είναι η υλοποίηση δράσεων που 

θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. Στοχεύουν 

στην αξιοποίηση του νηπιαγωγείου για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης από 

την προσχολική προς την σχολική εκπαίδευση. Από την ανάλυση των πληροφοριών 

που πήραμε από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών συμπεραίνουμε πως οι καινοτόμες 

παρεμβάσεις  επικεντρώνονται στις παρακάτω ενέργειες και δράσεις: 

 Επισκέψεις των παιδιών του νηπιαγωγείου σε σχολεία με παρακολούθηση 

μαθημάτων της Α' τάξης.  Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα 

σχολικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση των 

μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό καθώς τα νήπια αποκτούν 

δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν για το σκοπό αυτό, γνωρίζουν τους 

χώρους, τους δασκάλους, τις εκπαιδευτικές μεθόδους αλλά και τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο δημοτικό σχολείο. 

 Συμμετοχή των νηπίων σε δραστηριότητες της Α' τάξης (θεατρικό παιχνίδι, 

σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις, σχέδια εργασίας) έτσι ώστε να επιτευχθούν 

οι στόχοι της ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.  

Τέτοιου είδους δράσεις Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου μειώνουν το 

φόβο, το άγχος και την ανασφάλεια των νηπίων και τα εφοδιάζουν με 

γνώσεις και δεξιότητες για τη μετάβασή τους στο δημοτικό. 

 Χρήση νέων τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία μεταξύ των νηπίων 

και των μαθητών της Α' τάξης του δημοτικού. 

 Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στη μετάβαση 

είναι καθοριστικός.  Η ενημέρωση των γονέων και η ευαισθητοποίησή τους 

αλλά και των τοπικών φορέων, αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία 

μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό σχολείο, έχει ως στόχο την 

προετοιμασία των γονέων όσον αφορά την μετάβαση των παιδιών τους στο 

δημοτικό σχολείο 

 Οι δραστηριότητες γραφής & ανάγνωσης που υλοποιούνται στο 

Νηπιαγωγείο.  Μέσω αυτών των δράσεων είναι εύκολο να γίνει έγκαιρη 

διάγνωση των μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών που μπορεί να 
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παρουσιάζουν τα νήπια και έτσι από πολύ νωρίς να μπορεί να στηριχτεί ο 

κάθε μαθητής και σε συνεργασία με το ΚΔΑΥ, τους γονείς και άλλους 

φορείς το παιδί να έχει πιο εύκολη μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. 

 Η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου σε γωνιές 

επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή τους στο χώρο της Α' τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. 

 

 

 

8.2. Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

 

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό είναι μια 

μετάβαση η οποία καθορίζει τον μαθητή καθώς ακολουθείται από μια σειρά 

προσωπικών αλλαγών αλλά και κοινωνικών.  Η μετάβαση αυτή συνδέεται  κυρίως με 

την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), αλλά και 

στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του παιδιού που το συνδέουν με το σπίτι και την 

οικογένειά του. 

Η σημασία των σχεδίων δράσης είναι αναγκαία αναφορικά με την μετάβαση 

των νηπίων στο δημοτικό καθώς καθορίζει εκείνους τους παράγοντες που 

υποστηρίζουν τη σχολική ετοιμότητα του μαθητή που έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή 

μετάβαση του νηπίου στο δημοτικό σχολείο. 

Παρόλο που η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο αποτελεί 

θέμα συζήτησης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση αυτή, ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής είναι πολύ σημαντικός και για το λόγο αυτό 

θα πρέπει οι δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις του εκπαιδευτικού να είναι 

ανεπτυγμένες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των παιδιών αυτής 

της ηλικίας με σκοπό την πρόληψη των δυσκολιών μετάβασής τους στο δημοτικό, 

αλλά και πιθανές παρεμβάσεις που είναι δυνατόν να γίνουν κατά την προετοιμασία 

προγράμματος ομαλής μετάβασης. 

Για τους παραπάνω λόγους, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί στο 

μέλλον κατά πόσο η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων του 

νηπιαγωγού μέσω επιμόρφωσης, θα μπορούσε να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση 

του νηπίου προς το Δημοτικό σχολείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 6 8,3 8,3 8,3 

Γυναίκα 66 91,7 91,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 12 16,7 16,7 16,7 

31-40 26 36,1 36,1 52,8 

41-50 26 36,1 36,1 88,9 

51-60 8 11,1 11,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Διδακτορικό 1 1,4 1,4 1,4 

Διδασκαλείο 2 2,8 2,8 4,2 

Μεταπτυχιακό 22 30,6 30,6 34,7 

Πτυχίο ΑΕΙ 47 65,3 65,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 9 12,5 12,5 12,5 

11-15 17 23,6 23,6 36,1 

16-20 16 22,2 22,2 58,3 

20 έτη και άνω 7 9,7 9,7 68,1 

6-10 23 31,9 31,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αγροτική (Λιγότερο από 

3.000) 

14 19,4 19,4 19,4 

Αστική (πάνω από 10.000) 45 62,5 62,5 81,9 

Ημιαστική (3.000 - 10.000) 13 18,1 18,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Δημόσιο 53 73,6 73,6 73,6 

Ιδιωτικό 19 26,4 26,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

1. Η εισαγωγή της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην ενεργό 

συμμετοχή του μαθητή και επηρρεάζει θετικά τη μαθησιακή-εκπαιδευτική διαδικασία 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 7 9,7 9,7 9,7 

ΠΟΛΥ 39 54,2 54,2 63,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 26 36,1 36,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0 
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3.Η οικονομική κρίση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει 

επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 2 2,8 2,8 2,8 

ΛΙΓΟ 11 15,3 15,3 18,1 

ΜΕΤΡΙΑ 32 44,4 44,4 62,5 

ΠΟΛΥ 22 30,6 30,6 93,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 6,9 6,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

4. Η χρήση νέων τεχνολογιών θεωρείται καινοτόμος δραστηριότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 4 5,6 5,6 6,9 

ΜΕΤΡΙΑ 15 20,8 20,8 27,8 

ΠΟΛΥ 29 40,3 40,3 68,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 23 31,9 31,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

2.Την τελευταία δεκαετία εισάγονται περισσότερα καινοτόμα 

προγράμματα σε σχέση με το παρελθόν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 4 5,6 5,6 5,6 

ΜΕΤΡΙΑ 12 16,7 16,7 22,2 

ΠΟΛΥ 42 58,3 58,3 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 14 19,4 19,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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5.Η προϊσταμένη δίνει έμφαση στην προώθηση καινοτομιών στη σχολική σας 

μονάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 8 11,1 11,1 12,5 

ΜΕΤΡΙΑ 16 22,2 22,2 34,7 

ΠΟΛΥ 25 34,7 34,7 69,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 22 30,6 30,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

6. Έχετε οργανώσει καινοτόμα προγράμματα που συνεργάζονται νήπια με 

μαθητές της Α' τάξης και μπορούν να καλλιεργούν θετικές στάσεις των νηπίων 

προς το Δημοτικό Σχολείο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 15 20,8 20,8 20,8 

ΛΙΓΟ 21 29,2 29,2 50,0 

ΜΕΤΡΙΑ 16 22,2 22,2 72,2 

ΠΟΛΥ 11 15,3 15,3 87,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 12,5 12,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

7. Έχετε κάνει κάποια επιμόρφωση για την εισαγωγή καινοτομιών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 12 16,7 16,7 16,7 

ΛΙΓΟ 11 15,3 15,3 31,9 

ΜΕΤΡΙΑ 21 29,2 29,2 61,1 

ΠΟΛΥ 20 27,8 27,8 88,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 11,1 11,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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8. Το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως παράγοντες επιτυχίας της σχολικής καινοτομίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 10 13,9 13,9 16,7 

ΠΟΛΥ 40 55,6 55,6 72,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 20 27,8 27,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

9. Η εκπαιδευτική εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εισαγωγή και την 

εφαρμογή σχεδίων δράσης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΜΕΤΡΙΑ 10 13,9 13,9 15,3 

ΠΟΛΥ 38 52,8 52,8 68,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 23 31,9 31,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

10. Τα σχέδια δράσης έχουν ευεργετικά οφέλη για όλη τη σχολική μονάδα και για 

τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 4 5,6 5,6 8,3 

ΠΟΛΥ 30 41,7 41,7 50,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 36 50,0 50,0 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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11. Η οικογένεια και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του παιδιού μπορεί να 

λειτουργήσει ως εμπόδιο στην πραγμάτωση κάποιου σχεδίου δράσης 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 15 20,8 20,8 22,2 

ΜΕΤΡΙΑ 29 40,3 40,3 62,5 

ΠΟΛΥ 22 30,6 30,6 93,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 6,9 6,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

12. Στην διεξαγωγή των σχεδίων δράσης συνήθως εμπλέκετε τους γονείς των παιδιών 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 3 4,2 4,2 4,2 

ΛΙΓΟ 11 15,3 15,3 19,4 

ΜΕΤΡΙΑ 25 34,7 34,7 54,2 

ΠΟΛΥ 23 31,9 31,9 86,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10 13,9 13,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

13. Στην διεξαγωγή των σχεδίων δράσης συνήθως εμπλέκετε την τοπκή κοινωνία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 5 6,9 6,9 6,9 

ΛΙΓΟ 8 11,1 11,1 18,1 

ΜΕΤΡΙΑ 22 30,6 30,6 48,6 

ΠΟΛΥ 34 47,2 47,2 95,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 4,2 4,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

14. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών προωθεί την εφαρμογή σχεδίων 

δράσης στο νηπιαγωγείο 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 5 6,9 6,9 6,9 

ΜΕΤΡΙΑ 20 27,8 27,8 34,7 

ΠΟΛΥ 33 45,8 45,8 80,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 14 19,4 19,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

15Α. Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται 

μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της 

μετέπειτα σχολικής του πορείας ως προς την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΜΕΤΡΙΑ 4 5,6 5,6 6,9 

ΠΟΛΥ 22 30,6 30,6 37,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 45 62,5 62,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

15Β. Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μια 

εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της μετέπειτα 

σχολικής του πορείας ως προς την γλωσσική - μαθηματική ανάπτυξη 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 10 13,9 13,9 16,7 

ΠΟΛΥ 30 41,7 41,7 58,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 30 41,7 41,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

15Γ. Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται 

μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της 

μετέπειτα σχολικής του πορείας ως προς την κινητική ανάπτυξη (φυσική κατάσταση) 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 4,2 

ΜΕΤΡΙΑ 20 27,8 27,8 31,9 

ΠΟΛΥ 24 33,3 33,3 65,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 25 34,7 34,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

15Δ. Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται 

μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της 

μετέπειτα σχολικής του πορείας ως προς την γνωστική ανάπτυξη    (π.χ. γνώσεις για 

τη φύση) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 10 13,9 13,9 16,7 

ΠΟΛΥ 27 37,5 37,5 54,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 33 45,8 45,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

16Α. Η μετάβαση πραγματοποιείται συνήθως μέσω των εξής ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων: Επισκέψεις νηπίων σε σχολεία  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 4,2 

ΜΕΤΡΙΑ 5 6,9 6,9 11,1 

ΠΟΛΥ 32 44,4 44,4 55,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 32 44,4 44,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

16Β. Η μετάβαση πραγματοποιείται συνήθως μέσω των εξής ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων: Παρακολούθηση μαθημάτων Α' τάξης από τα νήπια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 9 12,5 12,5 12,5 

ΛΙΓΟ 8 11,1 11,1 23,6 

ΜΕΤΡΙΑ 17 23,6 23,6 47,2 

ΠΟΛΥ 22 30,6 30,6 77,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

16Γ. Η μετάβαση πραγματοποιείται συνήθως μέσω των εξής ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων: Συμμετοχή των νηπίων σε δραστηριότητες της Α' τάξης 

(θεατρικό παιχνίδι, σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις, σχέδια εργασίας) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 4,2 

ΜΕΤΡΙΑ 15 20,8 20,8 25,0 

ΠΟΛΥ 29 40,3 40,3 65,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 25 34,7 34,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

16Δ. Η μετάβαση πραγματοποιείται συνήθως μέσω των εξής ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων: Χρήση νέων τεχνολογιών για γνωριμία και συνεργασία 

μεταξύ των νηπίων και των μαθητών της Α' τάξης του δημοτικού 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 2 2,8 2,8 2,8 

ΛΙΓΟ 10 13,9 13,9 16,7 

ΜΕΤΡΙΑ 23 31,9 31,9 48,6 

ΠΟΛΥ 19 26,4 26,4 75,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 18 25,0 25,0 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

 

17. Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους στη μετάβαση 

είναι καθοριστικός 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΜΕΤΡΙΑ 10 13,9 13,9 15,3 

ΠΟΛΥ 18 25,0 25,0 40,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 43 59,7 59,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

18. Τα προγράμματα μετάβασης νηπίων στο δημοτικό σχολείο έχουν αυξηθεί 

τα τελευταία χρόνια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 2 2,8 2,8 2,8 

ΛΙΓΟ 6 8,3 8,3 11,1 

ΜΕΤΡΙΑ 18 25,0 25,0 36,1 

ΠΟΛΥ 28 38,9 38,9 75,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 18 25,0 25,0 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

19. Σε ποιο βαθμό οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιείτε για την 

καλύτερη δυνατή ομαλή μετάβαση καθορίζονται από κάποιον ανώτερο 

φορέα, όπως λ.χ. από το Υπουργείο Παιδείας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 4 5,6 5,6 5,6 

ΛΙΓΟ 10 13,9 13,9 19,4 

ΜΕΤΡΙΑ 35 48,6 48,6 68,1 

ΠΟΛΥ 21 29,2 29,2 97,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 2,8 2,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

20. Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε δικές σας πρωτοβουλίες για την ομαλή 

μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 14 19,4 19,4 19,4 

ΠΟΛΥ 41 56,9 56,9 76,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 17 23,6 23,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

21. Σε ποιο βαθμό έχετε ικανοποιητική πρόσβαση σε υλικό για τη μετάβαση 

των νηπίων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 7 9,7 9,7 11,1 

ΜΕΤΡΙΑ 30 41,7 41,7 52,8 

ΠΟΛΥ 30 41,7 41,7 94,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 5,6 5,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

22. Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε να σας καλύπτει και να σας στηρίζει το νομικό 

πλαίσιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ομαλή μετάβαση των νηπίων 

στο δημοτικό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 10 13,9 13,9 15,3 

ΜΕΤΡΙΑ 40 55,6 55,6 70,8 

ΠΟΛΥ 20 27,8 27,8 98,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

23. Η συνεργασία σας με τους γονείς κατά τη διαδικασία της ομαλής μετάβασης 

των νηπίων στο δημοτικό σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιητική; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 6 8,3 8,3 8,3 

ΜΕΤΡΙΑ 19 26,4 26,4 34,7 

ΠΟΛΥ 34 47,2 47,2 81,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 13 18,1 18,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

24Α. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι κάτωθι πρακτικές μπορούν να 

συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην μετάβαση και την 

προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό; συνεργασία νηπιαγωγείου-δημοτικού 

σχολείου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 2 2,8 2,8 2,8 

ΠΟΛΥ 21 29,2 29,2 31,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 49 68,1 68,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

24Β. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι κάτωθι πρακτικές μπορούν να συμβάλλουν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην μετάβαση και την προσαρμογή των νηπίων 

στο δημοτικό; συνεργασία δασκάλων-νηπιαγωγών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΜΕΤΡΙΑ 2 2,8 2,8 2,8 

ΠΟΛΥ 27 37,5 37,5 40,3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 43 59,7 59,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

24Γ. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι κάτωθι πρακτικές μπορούν να συμβάλλουν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην μετάβαση και την προσαρμογή των νηπίων στο 

δημοτικό; δραστηριότητες μετάβασης με πρωτοβουλίες συναδέλφων ή γονέων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 3 4,2 4,2 5,6 

ΜΕΤΡΙΑ 13 18,1 18,1 23,6 

ΠΟΛΥ 27 37,5 37,5 61,1 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 28 38,9 38,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

24Δ. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι κάτωθι πρακτικές μπορούν να συμβάλλουν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην μετάβαση και την προσαρμογή των 

νηπίων στο δημοτικό; εφαρμογή προγραμμάτων μετάβασης από εγκυκλίους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 8 11,1 11,1 11,1 

ΜΕΤΡΙΑ 23 31,9 31,9 43,1 

ΠΟΛΥ 25 34,7 34,7 77,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

25. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που υλοποιείται στο νηπιαγωγείο 

παρέχει στα νήπια βασικές γνώσεις, ώστε να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο 

Δημοτικό σχολείο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 8 11,1 11,1 13,9 

ΠΟΛΥ 38 52,8 52,8 66,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 24 33,3 33,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

26. Οι επαγγελματικές δεξιότητες της νηπιαγωγού (διοίκηση, επικοινωνία, 

συνεργασία, κλπ.) βοηθούν τα νήπια να αναπτύσσουν παρόμοιες δεξιότητες; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 12 16,7 16,7 19,4 

ΠΟΛΥ 43 59,7 59,7 79,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 15 20,8 20,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

27. Θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση κάνει ακόμη πιο επιτακτική την εφαρμογή 

σχεδίων δράσης ομαλής μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό σχολείο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 4 5,6 5,6 5,6 

ΛΙΓΟ 9 12,5 12,5 18,1 

ΜΕΤΡΙΑ 23 31,9 31,9 50,0 

ΠΟΛΥ 27 37,5 37,5 87,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 9 12,5 12,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

28. Οι σχολικές γιορτές προάγουν την ομαλή κοινωνικοποίηση των νηπίων και 

συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή ομαλή μετάβαση; 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 1 1,4 1,4 1,4 

ΛΙΓΟ 4 5,6 5,6 6,9 

ΜΕΤΡΙΑ 25 34,7 34,7 41,7 

ΠΟΛΥ 25 34,7 34,7 76,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 17 23,6 23,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

29. Η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου σε γωνιές, 

επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή τους στο χώρο της Α' τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 6 8,3 8,3 8,3 

ΛΙΓΟ 10 13,9 13,9 22,2 

ΜΕΤΡΙΑ 27 37,5 37,5 59,7 

ΠΟΛΥ 21 29,2 29,2 88,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 11,1 11,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

30. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων καθιστούν ικανά τα νήπια να αποκτήσουν δεξιότητες που θα 

συμβάλλουν στην επίτευξη της ομαλής τους μετάβασης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΜΕΤΡΙΑ 6 8,3 8,3 9,7 

ΠΟΛΥ 41 56,9 56,9 66,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 24 33,3 33,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

31. Οι από κοινού δράσεις Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου μπορούν να 

μειώσουν το φόβο, το άγχος και την ανασφάλεια των νηπίων και να τα 

εφοδιάσουν με γνώσεις και δεξιότητες για τη μετάβασή τους στο δημοτικό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΜΕΤΡΙΑ 2 2,8 2,8 4,2 

ΠΟΛΥ 24 33,3 33,3 37,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 45 62,5 62,5 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

32. Οι δραστηριότητες γραφής & ανάγνωσης που υλοποιούνται στο 

Νηπιαγωγείο πιστεύετε ότι προετοιμάζουν το νήπιο για τις εμπειρίες που θα 

ακολουθήσουν στο Δημοτικό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 1 1,4 1,4 1,4 

ΜΕΤΡΙΑ 6 8,3 8,3 9,7 

ΠΟΛΥ 36 50,0 50,0 59,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 29 40,3 40,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

33. Πιστεύετε ότι η διαρρύθμιση του χώρου του Νηπιαγωγείου είναι 

λειτουργική και ευνοεί τη συνεργασία και τη δουλειά σε ομάδες; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΙΓΟ 2 2,8 2,8 2,8 

ΜΕΤΡΙΑ 7 9,7 9,7 12,5 

ΠΟΛΥ 31 43,1 43,1 55,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 32 44,4 44,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

34. Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα συνεργασίας με συναδέλφους νηπιαγωγούς 

κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 38 52,8 52,8 52,8 

ΛΙΓΟ 14 19,4 19,4 72,2 

ΜΕΤΡΙΑ 16 22,2 22,2 94,4 

ΠΟΛΥ 3 4,2 4,2 98,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

35. Υπάρχει ενθάρρυνση για προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων από 

τους συναδέλφους για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 3 4,2 4,2 4,2 

ΛΙΓΟ 16 22,2 22,2 26,4 

ΜΕΤΡΙΑ 26 36,1 36,1 62,5 

ΠΟΛΥ 23 31,9 31,9 94,4 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 5,6 5,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

36. Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα συνεργασίας με συναδέλφους δασκάλους/ 

- ες κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 33 45,8 45,8 45,8 

ΛΙΓΟ 24 33,3 33,3 79,2 

ΜΕΤΡΙΑ 10 13,9 13,9 93,1 

ΠΟΛΥ 4 5,6 5,6 98,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

37. Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα συνεργασίας με τους γονείς των παιδιών 

κατά την εφαρμογή προγράμματος ομαλής μετάβασης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 40 55,6 55,6 55,6 

ΛΙΓΟ 15 20,8 20,8 76,4 

ΜΕΤΡΙΑ 12 16,7 16,7 93,1 

ΠΟΛΥ 5 6,9 6,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

38. Κατά πόσο οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον για την ομαλή μετάβαση των 

παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο; 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 2 2,8 2,8 2,8 

ΛΙΓΟ 3 4,2 4,2 6,9 

ΜΕΤΡΙΑ 14 19,4 19,4 26,4 

ΠΟΛΥ 34 47,2 47,2 73,6 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 19 26,4 26,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

39. Προτείνουν οι γονείς καινοτόμες δράσειςγια την ομαλή μετάβαση; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΥ 30 41,7 41,7 41,7 

ΛΙΓΟ 21 29,2 29,2 70,8 

ΜΕΤΡΙΑ 17 23,6 23,6 94,4 

ΠΟΛΥ 2 2,8 2,8 97,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 2,8 2,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

 


