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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το φαινόμενο της μετάβασης 

των παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να 

αναδυθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, οι ανάγκες που πρέπει να 

καλύπτονται, αλλά και πρακτικά μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να 

επιτευχθεί ένα τέτοιο εγχείρημα επιτυχώς με τα καλύτερα πιθανά αποτελέσματα. Η 

έρευνα διεξήχθη μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης από τις βάσεις δεδομένων 

google-scholar, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης με τη χρήση λέξεων-κλειδιά «ομαλή», «μετάβαση», «νηπιαγωγείο» και 

«δημοτικό». Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω το φαινόμενο της μετάβασης δεν 

είναι κοινό για όλους, διότι επηρεάζεται άμεσα από το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται το παιδί, το οποίο ξεκινάει από το μικρό-επίπεδο (οικογένεια, γειτονιά, 

φίλοι) και καταλήγει στο μάκρο-επίπεδο (εκπαιδευτικές πολιτικές, θεσμοί, κράτος). 

Λόγω αυτού γίνεται μία προσπάθεια να προσδιορισθεί ο ορισμός και η αντιμετώπιση 

του φαινομένου της μετάβασης στον Ευρωπαϊκό χώρο και ύστερα στον Ελλαδικό 

χώρο. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ομαλή μετάβαση, εκπαιδευτικές βαθμίδες, δραστηριότητες, 

μοντέλα μετάβασης. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to research the phenomenon of the transition from 

preschool to primary school education in order to reveal the conditions that need to be 

fulfilled, the needs that must be covered and also the means that can be used, so that 

such a project can be accomplished successfully with the best of results. The study 

was carried out through literature review from the databases google-scholar, Greek 

National Archive of PhD Theses and National Documentation Centre through the use 

of key-words «smooth», «transition», «preschool», and «primary school». As 

mentioned further down the phenomenon of transition isn’t the same for everyone, as 

it is directly influenced by the environment in which the child is developing, which 

starts from the micro-level (family, neighborhood, friends) and ends in the macro-

level (education policies, institutions, nation). Due to those differentiations there’s an 
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effort to secure a final definition of the phenomenon of the transition from preschool 

to primary school education and to research ways that are used in order to deal with 

this phenomenon in Europe firstly and in Greece lastly.  

 

Key words: Smooth transition, educational levels, activities, transition models. 

Εισαγωγή 

Η μετάβαση ως διαδικασία μεταφοράς από μία Α κατάσταση σε μία Β 

κατάσταση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και είναι 

αναπόφευκτη, καθώς συμβαίνει είτε φυσικά, μέσω της φυσικής ανάπτυξης του 

ανθρώπινου οργανισμού (βρεφική, παιδική, εφηβική, ενήλικη ανάπτυξη), είτε 

τεχνητά, μέσω της κοινωνικής συμβίωσης με άλλους ανθρώπους (κοινωνικές 

συμβάσεις και επιταγές, όπως π.χ. το σχολείο). Το φαινόμενο της μετάβασης από την 

βαθμίδα του νηπιαγωγείου σε αυτήν του δημοτικού, συγκεκριμένα, έχει απασχολήσει 

για μεγάλο διάστημα την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως και όχι άδικα, αφού η 

περίοδος αυτή σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του 

παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε 

μια μεγάλη ποικιλία απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών), 

στις οποίες καλείται να απαντήσει βάσει καθορισμένων προδιαγραφών. Στις αλλαγές 

αυτές συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του αριθμού των μαθητών μέσα στην τάξη, το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαμονής τους μέσα στην τάξη, οι αλλαγές στον τύπο 

και το βαθμό εμπλοκής των γονέων, η αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία, το 

διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος και η διαφοροποίηση του τρόπου 

διδασκαλίας και προσέγγισης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό (Love, Logue, 

Trudeau & Thayer, 1992 ∙ Shore, 1998 ∙ Strati, 2014 ο.α. στο Σακελλαρίου, Στράτη, 

2015). Ο λόγος που θεωρείται σημαντική η μετάβαση ως διαδικασία μεταφοράς από 

την προσχολική στην πρώτη σχολική εκπαίδευση, είναι το γεγονός ότι αποτελεί μία 

κρίσιμη και πολύ σημαντική καμπή στην ζωή του παιδιού, η οποία μπορεί να 

επηρεάσει θετικά είτε αρνητικά μέχρι και την υπόλοιπη σχολική ζωή του. Η 

προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής 

περιόδου, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή 

εξέλιξη του παιδιού, την κοινωνικοποίησή του αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του (Μπαγάκης et al., 2006). 
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Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της ευρύτητας του, η εργασία 

επικεντρώνεται στην θεωρητική πλαισίωση της μετάβασης, στους παράγοντες που 

διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και στους 

παράγοντες που την δυσκολεύουν και στα πρακτικά μέσα με τα οποία μπορούμε να 

βοηθήσουμε τα παιδιά να επιτύχουν την ομαλή μετάβαση από την μία βαθμίδα στην 

άλλη. 

Α. Ιστορική αναδρομή της μετάβασης 

1.1 Η εξέλιξη του ζητήματος της ομαλής μετάβασης στην Ευρώπη  

 Το ζήτημα της ομαλής μετάβασης του παιδιού από την προσχολική στην 

σχολική εκπαίδευση έχει τεθεί στο πανευρωπαϊκό σκηνικό πολλά χρόνια τώρα, με 

την απαρχή του να εμφανίζεται το 1852. Τότε ο Friedrich Fröbel είχε καταθέσει ένα 

αναλυτικό σχέδιο για την οργανική σύνδεση της προσχολικής με την σχολική 

εκπαίδευση, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μια συστηματική συζήτηση του ζητήματος 

της ασυνέχειας και τη γεφύρωση του χάσματος που υπήρχε στη μετάβαση από τη μια 

βαθμίδα στην άλλη (Grossmann, 1987 όπως αναφ. στο Βρυνιώτη, 1999).  

 Το θέμα δεν έπαψε να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, όμως 

εξετάστηκε εκτενέστερα ύστερα από αποτελέσματα ερευνών που είχαν 

πραγματοποιηθεί και εξεταστεί στα τέλη του 20ου αιώνα. Τότε πλέον ήταν πασιφανές 

ότι έχριζε επιτακτικής ανάγκης η δημιουργία ενός ενιαίου αναλυτικού προγράμματος, 

το οποίο θα συνέδεε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μεταξύ τους με σκοπό την 

επίτευξη μιας ομαλής κάθετης μετάβασης ανάμεσα τους, από το νηπιαγωγείο έως και 

το λύκειο (Horn & Thiemel 1982, Dunlop & Fabian 2007 ο.α. στο Βρυνιώτη, 1999). 

Ωστόσο, τα μέτρα που πάρθηκαν από τις χώρες/μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στην περίοδο της ''μεταρρυθμιστικής ευφορίας'' (μέσα της δεκαετίας του 1960, έως τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970) με στόχο την οργανική σύνδεση και συνεργασία του 

νηπιαγωγείου με το πρωτοβάθμιο σχολείο, δηλαδή την συγκρότηση ενός θεσμικού 

πλαισίου για την επίτευξη συνοχής και συνέχειας σε επίπεδο σκοπών, στόχων, 

περιεχομένων, διδακτικής μεθοδολογίας (Curriculum), και κατάρτισης των εκπαιδευ-

τικών, αποδείχθηκαν στην δεκαετία της ''μεταρρυθμιστικής νηφαλιότητας'' (μέσα της 

δεκαετίας του 1970 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980) για τις περισσότερες χώρες 

ανεπαρκή. Ως κύριος δείκτης  ανεπάρκειας  για τις περισσότερες χώρες, θεωρήθηκε η 

απουσία ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις μιας 
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δεσμευτικής συνεργασίας από την πλευρά των φορέων των δυο ιδρυμάτων 

(Βρυνιώτη, 1999). 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά το θέμα της μετάβασης και της 

συνεργασίας επανέρχεται  στο προσκήνιο γνωρίζοντας ιδιαίτερη άνθιση. Στο γεγονός 

αυτό συνέβαλε η γενικότερη ευνοϊκή συγκυρία, η οποία διαμορφώθηκε από την 

αύξηση των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού για την Πρώιμη 

Παιδική Ηλικία, την ίδρυση επιστημονικών ενώσεων που έθεσαν στο επίκεντρο της 

ερευνητικής τους δράσης αυτό το θέμα, όπως π.χ. 

η European Early Childhood Education and Research Association, την συμβολή του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Διακήρυξη 

της Bologna (1999) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυνιώτη, 1999). 

1.2 Η εξέλιξη της προβληματικής της μετάβασης στην Ελλάδα  

 Το θέμα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό καθυστέρησε 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να απασχολήσει την Ελλάδα. Πέραν 

από άτυπες συζητήσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές, το θέμα δεν είχε 

λάβει θεσμική έκταση μέχρι την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Εφαρμογή 

καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – Σχέδιο Εργασίας: 

Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο» 

(ΥπΕΠΘ, 2008α ο.α. Βρυνιώτη, 2017) «Βέβαια, ο περιορισμένος αριθμός των 

ερευνών δεν υποδηλώνει καθαρά την ανυπαρξία ενδιαφέροντος αλλά μπορεί να δείχνει 

μια αδυναμία στον τρόπο προσέγγισης του θέματος (Γ. Μπαγάκη, Ε. Διδαχού, Ε. 

Βαλμάς, Β.Λουμάκου, Μ. Πομώνης, 2006, ο.α. στο Χαντζή, 2017)». Και φυσικά αυτή 

η ανυπαρξία ερευνών, οδήγησε με την σειρά της σε κενά γνώσης που ήταν 

απαραίτητα για την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

το φαινόμενο με τα σωστά μέσα. Έτσι αναδύθηκε ένα άλλο πρόβλημα, λόγω της 

άγνοιας των εκπαιδευτικών, αυτό της υπέρ-κατηγοριοποίησης των μικρών παιδιών ως 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. «Η αδόκιμη χρήση και η κατάχρηση του 

πολυσσύλεκτου όρου «μαθησιακές δυσκολίες» υποδηλώνει την περίπτωση της άγνοιας 

από την μεριά των εκπαιδευτικών και η οποία αναμφισβήτητα μπορεί να θεωρηθεί 

μοιραία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκπαιδευτική εξέλιξη των παιδιών (Α. 

Αλευριάδου, Κ.Π. Βρυνιώτη, Α.Γ. Κυρίδης, Ε. Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Κ. 

Χρυσαφίδης, ο.α. στο Χαντζή, 2017). Πάντως οι περισσότεροι συμφωνούν στο 
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γεγονός ότι το βασικό εμπόδιο στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό, αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες, στην Ελλάδα 

αποτέλεσε η ίδια η νομοθεσία της χώρας. Αυτό συνέβη διότι ο  νόμος 1566/85, άρθρο 

4, παρ. 2 όριζε πως όλα τα παιδιά θα εισάγονται στις βαθμίδες εκπαίδευσης με βάση 

ένα συγκεκριμένο χρονολογικό όριο (π.χ. 6ο έτος για το δημοτικό, με αργότερη 

αναθεώρηση του Ν. 2327/95), πράγμα το οποίο δεν λάμβανε υπόψη καθόλου τις 

θεωρίες μετάβασης και της σχολικής ετοιμότητας και ανάγκαζε παιδιά που για 

διάφορους λόγους δεν ήταν ακόμη σε θέση να μεταβούν από την μία βαθμίδα 

εκπαίδευσης στην άλλη να έρθουν αντιμέτωπα με ακόμη περισσότερες δυσκολίες από 

αυτές που είδη αντιμετώπιζαν, συμβάλλοντας έτσι στην πιθανή, αν όχι σίγουρη, 

σχολική τους αποτυχία. 

Β. Θεωρητική πλαισίωση της μετάβασης 

2. Γενικός ορισμός της μετάβασης 

Η μετάβαση στην ανθρώπινη ζωή μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Αυτό 

συμβαίνει διότι μονίμως μεταβαίνουμε από ένα στάδιο της ζωής μας σε ένα άλλο, 

είτε κατ’ επιλογή, όπως είναι η επιθυμητή αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος,  

είτε κατ’ επιβολή, όπως είναι η σωματική, νοητική, λειτουργική ανάπτυξη του 

ανθρώπινου οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θεωρείται μία στατική 

διαδικασία, όπου λαμβάνει χώρα πάντα σε μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας, 

με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια αποτελέσματα για όλους. Αντιθέτως, θεωρείται μία 

δυναμική διαδικασία που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες με τους οποίους 

καθημερινά αλληλεπιδρά το άτομο, όπως είναι το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 

με το οποίο έρχεται σε επαφή, καθώς και οι εμπειρίες που προσλαμβάνει από αυτό. 

Έτσι είναι λογικό να πούμε ότι δεν είναι δυνατό κάνουμε λόγο για την ύπαρξη μίας 

εξατομικευμένης μορφής μετάβασης που έχει να κάνει αποκλειστικά με το άτομο και 

είναι απολύτως προβλέψιμη, ώστε να είμαστε σε θέση και να την ορίσουμε με 

απόλυτη σαφήνεια. 

2.1 Η μετάβαση στη σχολική πραγματικότητα 

Ο όρος της μετάβασης στη σχολική ζωή πολλές φορές συνδέεται με την έννοια της 

σχολικής ετοιμότητας. Αυτό συμβαίνει διότι για να θεωρηθεί ένα παιδί έτοιμο να 

μεταβεί στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, θα πρέπει φυσικά να πληροί κάποιες 
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προϋποθέσεις, κυρίως σε γνωστικό, αλλά και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Έχει όμως 

αποδειχθεί ότι η γνωστική και αναπτυξιακή εξέλιξη του ατόμου δεν αρκεί για να 

εξασφαλιστεί η επιτυχία στη σχολική ζωή του παιδιού. Αυτό συμβαίνει διότι δεν 

λαμβάνεται υπόψη η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, που όχι 

μόνο επηρεάζουν την μετέπειτα εξέλιξη του, αλλά μπορεί ακόμη και να την 

καθορίσουν, είτε αρνητικά, είτε θετικά, αναλόγως την διαχείριση της μετάβασης του 

παιδιού. Η διαδικασία της μετάβασης ενδέχεται να αντιμετωπιστεί θετικά είτε αρνητικά. 

Η θετική προσέγγιση του φαινομένου προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα μεταξύ των 

οποίων είναι η χαρά, η αυτοπεποίθηση, η ικανοποίηση, η ευχαρίστηση και τα κίνητρα 

για περεταίρω εξέλιξη. Αντίθετα μέσα από την αρνητική προσέγγιση εμφανίζονται 

συναισθήματα που σχετίζονται με το άγχος, το φόβο, την αγωνία, την άρνηση, την 

ενόχληση, την αναστάτωση και την αβεβαιότητα (Αλευριάδου, Βρυνιώτη, κ.α., χ.χ. 

Βρυνιώτη, 2008-2009, Βρυνιώτη, Κυρίδης, κ.α., χ.χ.).  

Η μετάβαση που βιώνουν πιο έντονα οι μαθητές, είναι αυτή ανάμεσα στην 

σχολικές βαθμίδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Κατά την διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας μετάβασης από την μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη, 

οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες και νέες απαιτήσεις, οι 

οποίες μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις ή ακόμη και συγκρούσεις στη σχέση τους με 

το σχολείο (Βρυνιώτη, 2008-2009, Βρυνιώτη και Ματσαγγούρας, 2005, Εξάρχου, 

2007-2008, Μπέκα, 2008). Είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά και οι 

οικογένειές τους καλούνται να προσαρμοστούν σε νέους ρόλους, ταυτότητες και 

προσδοκίες, νέες αλληλεπιδράσεις και νέες σχέσεις. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την είσοδο των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, όπως οι προσδοκίες 

για το νέο περιβάλλον όσον αφορά το πρόγραμμά του, οι ώρες παραμονής, η 

πειθαρχία, το μέγεθος της τάξης, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των παιδιών, οι 

προσδοκίες των γονιών, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές και την 

οικογένεια (Rimm-Kaufman, Pianta & Cox, 2000). Η συνέχεια και η σταθερότητα 

στους προτεινόμενους παιδαγωγικούς σκοπούς και η συμφωνία νηπιαγωγείου, 

δημοτικού και γονέων στις βασικές θέσεις αγωγής θεωρήθηκε ότι εμποδίζει τα 

ρήγματα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο (Σακελλαρίου, 

2011).  Αν και η απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων συνδέεται άμεσα με την 

μετάβαση και επηρεάζει την κατοπινή σχολική επιτυχία, η ικανότητα των παιδιών να 

αναπτύσσουν καλές σχέσεις, η θετική άποψη που διαμορφώνουν για το σχολείο και 



10 

 

τις ικανότητές τους σαν μαθητές (Rimm-Kaufman, Pianta & Cox, 2000), όπως και η 

οικογενειακή εμπλοκή και υποστήριξη και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, 

επηρεάζουν καθοριστικά όχι μόνο την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο, αλλά και 

όλη τη ζωή τους. Η έρευνα δείχνει ότι η αρχική ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία 

των παιδιών στο σχολείο μπορεί να επηρεάσει την μακροπρόθεσμη προσαρμογή τους 

τα επιτεύγματα τους και τις επιτυχίες τους (Peters, 2010). Η σημασία της 

προσχολικής αγωγής ως προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο τονίστηκε διεθνώς, με 

σημαντικά οφέλη για τα παιδιά όσον αφορά τόσο τις κοινωνικές και τις ακαδημαϊκές 

τους δεξιότητες (Margetts, 2002). Η διαδικασία της μετάβασης είναι μια δυναμική 

και εξελισσόμενη διαδικασία, που δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία των 

μαθητών, αλλά κυρίως στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, η οποία  είναι 

μέρος της πολυσύνθετης πορείας της μάθησης και συμβάλλει καθοριστικά στη 

διαδικασία εκπαιδευτικής και προσωπικής  εξέλιξης (Σακελλαρίου, 2009). 

Όσον αφορά την θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του θέματος της 

μετάβασης οι απόψεις διίστανται, αφού η κάθε μία δίνει βαρύτητα σε μία 

διαφορετική οπτική της μετάβασης τονίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα και τις 

πολλαπλές διαστάσεις του θέματος. Σε κάποιες προσεγγίσεις η μετάβαση 

εκλαμβάνεται ως ένα στιγμιαίο γεγονός το οποίο απασχολεί κυρίως τον ίδιο το 

μαθητή και είναι εξαρτώμενη άμεσα από το επίπεδο της ετοιμότητας και της 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την φοίτηση του στη νέα 

εκπαιδευτική βαθμίδα. Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι η μετάβαση είναι μία 

διαδικασία διάρκειας, η οποία επηρεάζεται από παράγοντες, όπως είναι ο βαθμός 

ετοιμότητας, τόσο του μαθητή, όσο και του ίδιου του σχολείου, το οποίο οφείλει να 

εξασφαλίζει τη συνέχεια ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να στηρίζει το 

παιδί, ώστε να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες προκύψουν (Βρυνιώτη & 

Ματσαγγούρας, 2005).  

2.2 Μοντέλα μετάβασης 

 Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πάνω στον τομέα της σχολικής μετάβασης, όμως 

τα δύο επικρατέστερα και αξιοποιημένα είναι αυτά του μοντέλου ικανοτήτων και του 

αναπτυξιακού-οικολογικού μοντέλου. 

2.2.1 Μοντέλο Ικανοτήτων 
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 Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, ένα παιδί χαρακτηρίζεται έτοιμο να μεταβεί 

στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης από μία καθορισμένη χρονολογική στιγμή, η 

οποία συνήθως είναι στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς. Ύστερα από αξιολόγηση, 

εάν κριθεί ότι το παιδί έχει αναπτύξει δεξιότητες, ικανότητες και έχει λάβει τις 

απαραίτητες γνώσεις που θα του χρειαστούν στην επόμενη βαθμίδα, ενώ παρουσιάζει 

σημάδια αναπτυξιακής και νοητικής ωριμότητας για την ηλικία του, τότε κρίνεται 

πως είναι σε θέση να προχωρήσει (όπως π.χ. αν γνωρίζει την αλφαβήτα 

μεταβαίνοντας στο δημοτικό και ανταποκρίνεται αναλόγως σε διαφορετικές 

περιστάσεις). Το πρόβλημα με αυτό το μοντέλο πηγάζει από το γεγονός ότι 

παραβλέπει όλους τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του 

παιδιού (προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρικές γνώσεις), ενώ δεν λαμβάνει καν υπόψη 

πιθανά εμπόδια, όπως το άγχος και το στρες, που μπορεί την ώρα της αξιολόγησης ή 

και γενικότερα να έχουν καταβάλει το παιδί και έτσι να μην είναι σε θέση να 

αποδώσει. Εκτός των συναισθηματικών παραγόντων, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε 

ποιοτικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες με τους οποίους έρχεται σε επαφή το παιδί, 

όπως είναι η ποιότητα της διδασκαλίας, το πλούσιο ή φτωχό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, η σχέση με τον/την εκπαιδευτικό και η στάση του απέναντι στην 

εκπαίδευση και το παιδί.  

2.2.2 Μοντέλο οικοσυστημικής θεώρησης ή αναπτυξιακό-οικολογικό μοντέλο 

 Τις αδυναμίες του μοντέλου ικανοτήτων προσπάθησαν να επιλύσουν οι 

υποστηρικτές της συστημικής θεωρίας. Το οικολογικό μοντέλο της μετάβασης 

αναγνωρίζει τις άμεσες και τις έμμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλαισίων στη 

μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό (Rimm Kaufman & Pinta, 

2000). Αναφέρει το σύνολο εκείνων των περιβαλλοντικών ή αλλιώς οικολογικών 

παραγόντων που επηρεάζουν και επιδρούν στην ανάπτυξη και τη μάθηση ενός 

παιδιού, όπως το σχολείο, η οικογένεια, η τοπική κοινότητα και που παράλληλα 

αλληλοσυνδέονται κατά τη διάρκεια της μετάβασης του παιδιού από το νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό.  

 Για το οικολογικό μοντέλο πρώτη φορά έκανε λόγο ο Bronfenbrenner το 

1979, ο οποίος ανέφερε ότι το παιδί αποτελεί κομμάτι μίας συστημικής 

αλληλεπιδραστικής διαδικασίας, η οποία επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμμεσα την 

ανάπτυξη του. Αναφέρει ότι «τα χαρακτηριστικά του ατόμου μια δεδομένη στιγμή της 
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ζωής του είναι μία κοινή συνάρτηση των χαρακτηριστικών του ατόμου και του 

περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου μέχρι εκείνη τη στιγμή» 

(Bronfenbrenner 1992: 190, ο.α. στο Κώτη, Γουργιώτου, 2020). Μέσω αυτών των 

λεγομένων του έτσι, εισάγει την έννοια των τεσσάρων περιβαλλοντικών 

οικοσυστημάτων που περιβάλλουν το παιδί και επηρεάζουν την συνεχή ανάπτυξη και 

εξέλιξη του, είτε θετικά, είτε αρνητικά, αναλόγως την ποιότητα των συστημάτων 

αυτών.  

1) Ως πρώτο σύστημα ορίζεται το μικροσύστημα, το οποίο παίζει και τον πιο 

άμεσο ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού. Ως μικροσύστημα ορίζεται κάθε επιμέρους 

περιβάλλον, όπως το σπίτι, η γειτονιά, το σχολείο, στο οποίο το παιδί λαμβάνει 

περισσότερες άμεσες αλληλεπιδράσεις (Γουργιώτου, 2016). Οι άνθρωποι που 

συμβιώνουν με το παιδί σε αυτά τα μικροσυστήματα του ασκούν την πιο άμεση 

επίδραση, με αποτέλεσμα όταν οι σχέσεις στο άμεσο μικροσύστημα καταρρεύσουν, 

να προκαλούνται δυσκολίες στο παιδί, όσον αφορά την εξερεύνηση άλλων περιοχών 

του περιβάλλοντός του (Paquette, & Ryan, 2001).  

2) Ως δεύτερο σύστημα ορίζεται το μεσοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τις 

σχέσεις του παιδιού με τους γύρω του, δηλαδή αναφέρεται στις εμπειρίες που 

λαμβάνει μέσω της επαφής του με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. 

Ένα βασικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σε αυτό το σύστημα, εκτός άλλων, 

είναι η γνωστική σύγκρουση και ο διχασμός. Για παράδειγμα, αν γονείς και 

εκπαιδευτικοί δεν μοιράζονται τις ίδιες απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση του 

παιδιού είναι φανερό ότι θα δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, οι οποίες 

λογικά θα επηρεάσουν τη στάση του παιδιού για το ρόλο του σχολείου, τη μάθηση 

και τη γνώση (Γουργιώτου, 2016). 

3) Ως τρίτο σύστημα ορίζεται το εξωσύστημα, στο οποίο εμπεριέχονται όλοι 

οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί και τους οποίους δεν έχει τη 

δυνατότητα να τους ελέγξει. Παραδείγματα αυτών αποτελούν το εθνικό πρόγραμμα 

σπουδών ή η παρουσία δίγλωσσων παιδιών μέσα στην τάξη, κ.ά. και γενικότερα το 

οργανωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί λειτουργεί οποιαδήποτε δεδομένη 

στιγμή και το οποίο έχει άμεση επίδραση πάνω του. Παρά το γεγονός ότι το παιδί δεν 

έχει την ευθύνη αυτών των επιρροών, τις ερμηνεύει ενεργά μέσα στα τοπικά 
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περιβάλλοντά που ζει και κινείται, αφού τα χαρακτηριστικά του παιδιού έχουν σαφή 

επίδραση στην εφαρμογή αυτών των επιρροών (Γουργιώτου, 2016). 

4) Ως τέταρτο σύστημα ορίζεται το μακροσύστημα, όπου αφορά τον 

πολιτισμό εντός του οποίου μεγαλώνει το παιδί. Σε αυτό το σύστημα η ποιότητα της 

εκπαίδευσης και της βοήθειας που θα λάβει το παιδί κατά την διαδικασία αυτή 

εξαρτάται απόλυτα από την μορφή στην οποία έχει δομηθεί ο πολιτισμός στον οποίο 

ανήκει. Για παράδειγμα, οι Paquette & Ryan (2001) αναφέρουν ότι αν η αντίληψη 

μιας δεδομένης κοινωνίας είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την 

ανατροφή των παιδιών τους, τότε η κοινωνία πιθανώς να μην παρέχει τους 

εξωτερικούς πόρους για να βοηθήσει τους γονείς σε αυτόν το ρόλο. Αυτό θα έχει 

επιπτώσεις στην ικανότητα ή την ανικανότητα των γονέων να αναλάβουν αυτή την 

ευθύνη, και θα επηρεάσουν τη ζωή του παιδιού μέσα στα μικροσυστήματα και 

μεσοσυστήματα που ζει και μεγαλώνει. Οι Fulcher και Scott (2007: 98) σε μια 

προσπάθειά τους να μας τονίσουν τη σημασία του μακροσυστήματος στην ανάπτυξη 

και πρόοδο των παιδιών αναφέρουν ότι «τα παιδιά αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν 

να δίνουν νόημα στις πράξεις τους μέσα από πολιτισμικά σχεδιασμένες εμπειρίες». Η 

σκέψη τους αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι προκειμένου να εκτιμήσουμε τις 

μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών είναι απαραίτητο να τις εξετάσουμε μέσα στο 

πλαίσιο των διαφόρων πολιτισμικών περιβαλλόντων από όπου προέρχονται, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά και πολιτισμικά νοήματα, ιδιαίτερα του τοπικού-

περιφερειακού περιβάλλοντος (Γουργιώτου, 2016). 

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή μετάβαση από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό 

 Το ενδιαφέρον των ερευνητών σχετικά με τις προϋποθέσεις που καθορίζουν 

την ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο και την 

αναζήτηση εκπαιδευτικά κατάλληλων πρακτικών και μέσων για την διασφάλιση 

τους, στράφηκε αρχικά στην καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου επικοινωνίας 

και συνεννόησης, εντός του οποίου οι έννοιες της σχολικής ετοιμότητας και της 

μετάβασης θα λαμβάνουν κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο και νόημα για όλους. 

Μέσω αυτού θα γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθεί το διαπιστωμένο χάσμα ανάμεσα 

στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι 

ασυνέχειες και τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία μετάβασης από 
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το ένα περιβάλλον στο άλλο. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει σίγουρα να έχει 

εξασφαλιστεί ένα  κοινό και συμφωνημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 

λειτουργούν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, με στόχο την ισότιμη 

συνεργασία των δύο ιδρυμάτων και την προσφορά ενός κοινού και συνεχούς 

προγράμματος σπουδών σχεδιασμένο πάνω σε κοινούς στόχους και σκοπούς και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την λειτουργία και των δύο χώρων. Όταν 

επιτευχθεί αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να επιδιωχθούν ισχυροί δεσμοί με το 

οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, την πολιτεία και το γενικότερο κοινωνικό 

πλαίσιο που αφορά άμεσα την εκπαίδευση και μετάβαση του παιδιού. 

3.1 Θετικοί παράγοντες 

3.1.1 Οικογένεια 

 Οι γονείς αποτελούν τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή ενός παιδιού και 

αποτελούν την πρώτη μορφή προτύπου και δασκάλων που αποκτούν. Μέσω της 

οικογένειας τους τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην κοινωνική ζωή και 

μέσω των εμπειριών με την οικογένεια αρχίζουν και διαμορφώνουν και διαπλάθουν 

τον χαρακτήρα τους και την προσωπικότητα τους. Η οικογένεια και το σχολείο 

αποτελούν τους δύο πιο σημαντικούς θεσμούς που είναι υπεύθυνοι για την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία. Αυτό από 

μόνο του παραπέμπει στο γεγονός ότι παίζουν ακριβώς τον ίδιο καθοριστικό ρόλο, ο 

κάθε θεσμός με τον τρόπο του, στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Άρα η συνεργασία ανάμεσα στους δύο θεσμούς 

κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της μετάβασης και την αποφυγή ή και επίλυση 

προβλημάτων και δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν. 

 Λόγω της έλλειψης σχετικών ερευνών πάνω στο θέμα της συνεργασίας της 

οικογένειας με το σχολείο, είναι δύσκολο να αναφερθεί κάποιος με στοιχεία πάνω 

στο φαινόμενο αυτό υπό το πρίσμα της απόλυτης επιστημονικότητας. Λαμβάνοντας 

στοιχεία μέσω της ανθρώπινης και επαγγελματικής εμπειρίας όμως θα μπορούσε 

εύκολα να παρατηρήσει κάποιος ότι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, το πνεύμα της 

συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο υπάρχει υποτυπωδώς, όχι όμως 

με την θεμιτή μορφή που θα επιθυμούσαμε. Συνήθως, στο νηπιαγωγείο, λαμβάνει την 

μορφή τυπικής επικοινωνίας ή ενημέρωσης από το σχολείο προς τους γονείς σχετικά 

με την πρόοδο των παιδιών τους και ίσως την σπάνια συμμετοχή μερικών 
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οικογενειών σε παρακολουθήσεις των δραστηριοτήτων/εργασιών των παιδιών. Σε 

αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητα ευθύνη της οικογένειας για το 

αποτέλεσμα αυτό. Αν σκεφτούμε λογικά, η οικογένεια επιλέγει να εναποθέσει την 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού τους σε ένα φορέα με ειδικότητα πάνω στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι αναγκαστικά οι γονείς λαμβάνουν έναν ρόλο 

υποστηρικτικό στην εκπαίδευση του παιδιού, από τον κύριο ρόλο που είχαν μέχρι 

πρότινος. Πόσο μάλλον όταν οι οικογένειες αυτές είναι είτε οικογένειες μεταναστών 

ή προσφύγων, είτε χαμηλού κοινωνικοοικονομικού στάτους. Όσον αφορά το 

δημοτικό όμως, τα πράγματα δείχνουν να δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο αφού 

όπως αναφέρουν οι Pianta, Rimm-Kaufman & Cox (1999), οι γονείς έχουν ελάχιστη 

έως καθόλου επαφή με το σχολείο πριν την είσοδο των παιδιών τους σε αυτό. Η 

επικοινωνία των γονιών με τους δασκάλους θεωρείται πιο δύσκολη απ’ ότι με τους 

νηπιαγωγούς, διότι οι γονείς επηρεάζονται από το πιο αυστηρό πλαίσιο που 

ακολουθείται στο δημοτικό σχολείο (Clarke & Sharpe, 2003).  Οι γονείς θεωρούν ότι 

στο δημοτικό σχολείο οι δάσκαλοι δεν επιδιώκουν συχνή επικοινωνία μαζί τους, είναι 

πιο αυστηροί και απαιτητικοί από τις νηπιαγωγούς και αυτό δυσκολεύει τόσο την 

επικοινωνία όσο και την ανάπτυξη συνεργασίας (Clarke & Sharpe, 2003).  Νιώθουν 

σιγουριά για τον τρόπο που εμπλέκονται στο νηπιαγωγείο και συμφωνούν με το 

αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, αλλά δεν θα έλεγαν το ίδιο για το δημοτικό 

σχολείο (Wildenger & McIntyre, 2010 Dunlop, 2002 ο.α. στο Διδαχού, 2016). 

  Ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια στη ζωή του παιδιού αποτελεί 

διεπιστημονικό αντικείμενο μελέτης για πολλούς επιστήμονες δεδομένου ότι είναι 

υπεύθυνη για την α) ικανοποίηση των βασικών βιολογικών αναγκών, διασφαλίζοντας 

τη σωματική ακεραιότητα και υγεία του παιδιού, β) τη διασφάλιση όλων εκείνων των 

στοιχείων για την οικοδόμηση υγιούς προσωπικότητας που θα εξασφαλίσουν 

συναισθηματική ισορροπία και κοινωνική προσαρμογή, γ) την εξασφάλιση ενός 

περιβάλλοντος πλούσιου σε μορφωτικά ερεθίσματα για την ενεργοποίηση και 

αξιοποίηση όλων των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού και δ) την προώθηση της 

κοινωνικοποίησης του παιδιού, προκειμένου να καλλιεργήσει στο παιδί όλες εκείνες 

τις μορφές συμπεριφοράς που είναι απαραίτητες και αποδεκτές από το κοινωνικό 

σύνολο (Τζάνη, 1988, ο.α. στο Κώτη, Γουργιώτου, 2020). Οι γονείς παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης των παιδιών στο σχολείο, μέσω της 

κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής υποστήριξης που παρέχουν στα παιδιά 
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τους στο σπίτι και στο σχολείο (Pianta & Cox, 1999). Όπως αναφέρεται και σε 

σχετική έρευνα των Sukhdeep, Winters & Friedman (2006), οι γονείς θεωρούν ότι 

διευκολύνουν τη μετάβαση των παιδιών τους στο σχολείο όταν διαβάζουν μαζί τους στο 

σπίτι και παρέχουν στα παιδιά τους εμπειρίες μάθησης. Σημαντική θεωρείται, επίσης, η 

συμμετοχή των γονιών σε δραστηριότητες ξενάγησης στο σχολείο, η γενική υποστήριξη 

της ανάπτυξης των παιδιών, η ενημέρωση των γονιών για τις διαδικασίες μετάβασης 

που βιώνουν τα παιδιά, καθώς και για τις απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου (όπως 

αναφέρεται στο Διδαχού, 2016).  

 Στη διαδικασία της μετάβασης των παιδιών των οικογενειών δεν χρήζουν 

μόνο τα παιδιά βοήθειας, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς. Οι γονείς χρειάζονται 

υποστήριξη κατά τη μετάβαση των παιδιών τους  στο σχολείο, η οποία μπορεί να 

δοθεί μέσω συναντήσεων ενημέρωσης, ενημερωτικά γράμματα, οδηγίες για 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ενημέρωση για εθελοντική προσφορά εργασίας 

και συνεργασίας με το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, οδηγίες για να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους στο σπίτι. Καλό θα ήταν να υπάρχει επίσης και μία παροχή συμβουλών, 

οι οποίες θα αφορούν την διαχείριση του άγχους που προκύπτει από το ζήτημα της 

μετάβασης (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). Η εμπλοκή των γονέων κατά τη 

μετάβαση προετοιμάζει και τους γονείς καλύτερα, παρέχοντας τους γνώσεις και 

δεξιότητες απαραίτητες για μια πιο ορθή διαμόρφωση απόψεων και εφαρμογή 

πρακτικών πάνω στην μετάβαση των παιδιών τους. 

3.1.2 Σχολείο και εκπαιδευτικοί 

 Οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο αποτελούν το δεύτερο πιο σημαντικό 

παράγοντα που επηρεάζει και καθορίζει την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρόσωπα με τα οποία το 

παιδί έρχεται σε πολύ συχνή επαφή και αναπτύσσει μία μορφή εμπιστοσύνης και 

κοινωνικού δεσμού διαφορετική από εκείνου με την οικογένεια και το φιλικό του 

περιβάλλον. Κατά μία έννοια το σχολείο αποτελεί το πρώτο «εργασιακό» περιβάλλον 

του παιδιού και την πρώτη του εξωτερική (από το σπίτι) και ατομική υποχρέωση, που 

οφείλει πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στους υποστηρικτές του να φέρει εις πέρας 

στο καλύτερο των δυνατοτήτων του. Αυτό προφανώς από μόνο του φέρει και ασκεί 

μία μορφή πίεσης και άγχους στο παιδί που για πρώτη φορά αλλάζει ριζικά 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και καθημερινές συνήθειες, οπότε θα χρειαστεί βοήθεια, 
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ώστε να προσαρμοστεί ομαλά στο νέο περιβάλλον και τις νέες συνθήκες. Λόγω αυτού 

είναι ωφέλιμο οι νηπιαγωγοί να προετοιμάζουν τα παιδιά για τις συνθήκες που 

επικρατούν στο δημοτικό, να κάνουν συχνές αναφορές στον τρόπο λειτουργίας του, 

αλλά και να συζητούν με τα παιδιά για τις προσδοκίες που έχουν τα ίδια από το 

δημοτικό σχολείο, ως κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Φυσικά για την 

επίτευξη των μέγιστων καλών αποτελεσμάτων, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία 

των εκπαιδευτικών, αλλά και των ιδρυμάτων συνάμα. Το παιδί έτσι έχει την ευκαιρία 

να λάβει βιωματικές εμπειρίες σχετικά με το χώρο (π.χ. με επισκέψεις για 

προετοιμασία του παιδιού στο χώρο του δημοτικού σχολείου), με τον τρόπο 

λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο δημοτικό σχολείο σε αντίθεση με το 

νηπιαγωγείο (π.χ. μέσω παρακολούθησης μίας ώρας διδασκαλίας), με το ωρολόγιο-

αναλυτικό πρόγραμμα και τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, καθώς επίσης 

και με άλλες λειτουργίες του σχολείου που δεν περιλαμβάνονται στο νηπιαγωγείο 

(π.χ. κυλικείο). Έτσι τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να βιώσουν την συνέχεια από το 

ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο άλλο και παράλληλα δίνεται η ευκαιρία και στους 

εκπαιδευτικούς να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις των παιδιών σε σχέση με αυτά και 

να τα αξιοποιήσουν σε περαιτέρω συζητήσεις και ίσως πιθανόν να προκύψουν και 

μεταρρυθμίσεις, ώστε να διευκολύνουν τις καταστάσεις για τη μετάβαση των 

παιδιών, αλλά και για την βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση της κατάστασης 

για τους ίδιους.  

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λοιπόν είναι ένας κοινωνικός ρόλος που 

συνοδεύεται από καθήκοντα και υποχρεώσεις, οι οποίες αλλάζουν και 

εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής (Μπίκος, 

2009, ο.α. στο Χαιρέτη, 2011). Αποτελούν πρότυπα για τους μικρούς μαθητές και 

κατ’ επέκταση είναι υπεύθυνοι για την επιτυχή επαφή τους με το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Με άλλα λόγια είναι στο χέρι των εκπαιδευτικών εάν τα παιδιά θα 

αγαπήσουν την μάθηση και την εκπαιδευτική διαδικασία ή θα επιφέρουν αντίθετα 

αποτελέσματα, γι’ αυτό και οφείλουν να έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας του 

ρόλου τους. Στόχος τους σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκονται θα πρέπει να είναι η 

σωστή καλλιέργεια των παιδιών σε σωματικό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο, αλλά 

και η αμερόληπτη αξιολόγηση τους με σκοπό την βελτίωση τους, πρώτα ως άνθρωποι 

και ύστερα ως μαθητές (Μετοχιανάκης, 2000·  Μπίκος, 2009, ο.α. στο Χαιρέτη, 

2011). Είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών, ώστε να 
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επικρατεί ένα κλίμα ασφάλειας στην τάξη και να δημιουργούν έτσι ένα φιλικό και 

ελκυστικό περιβάλλον για τους μαθητές, παρέχοντας τους ίσες ευκαιρίες και 

πολλαπλά ερεθίσματα και εμπειρίες για μάθηση μέσα από την ενεργή συμμετοχή 

όλων των μαθητών (ΔΕΠΠΣ, 2001). Παράλληλα, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι πρέπει να 

συνεργάζονται και να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό 

πρόγραμμα του καθενός, ώστε τα παιδιά να βιώνουν την συνέχεια στη διαδικασία 

μάθησης τους (CEOM, 2010:4, ο.α. στο Διδαχού, 2016). 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά κατά τη διάρκεια 

φοίτησής τους σε προσχολικά περιβάλλοντα θεωρείται μια βασική παράμετρος για 

τους γονείς, τους ερευνητές και τους φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, δεδομένου ότι 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρειάζονται ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον 

(Peisner-Feinberg, et al., 2001 ο.α στο Κώτη, Γουργιώτου, 2020), ώστε να ενισχυθεί η 

κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη (Buyse, Verschueren & 

Doumen, 2011, ο.α στο Κώτη, Γουργιώτου, 2020). Πολλές φορές, κατά τη διαδικασία 

της μετάβασης, δε δίνεται βαρύτητα στη συστηματική και οργανωμένη εφαρμογή 

δραστηριοτήτων μετάβασης ούτε στις ασυνέχειες που εντοπίζονται στις διδακτικές 

και παιδαγωγικές μεθόδους που αξιοποιούν νηπιαγωγοί και δάσκαλοι (CEOM, 2010: 

4, ο.α. στο Διδαχού, 2016). Οι συνέχειες λειτουργούν υποστηρικτικά στη μείωση του 

άγχους που προκαλούν οι έντονες αλλαγές στη ζωή και την εκπαίδευση των παιδιών. 

Αφορούν τη συνέχεια τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείου και δημοτικού 

σχολείου όσο και σε δεξιότητες και αξίες που συνεχίζουν να χαίρουν εκτίμησης στον 

ίδιο βαθμό στο δημοτικό σχολείο όπως και στο νηπιαγωγείο (Griebel & Niesel, 2003, 

ο.α. στο Διδαχού, 2016). Από την άλλη πλευρά, οι ασυνέχειες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι γοητευτικές και προκαλούν θετικά συναισθήματα και προσμονή σε 

μεγάλο αριθμό παιδιών. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι ασυνέχειες, όπως αυτή της 

μετάβασης στο σχολείο, να λαμβάνονται υπόψη και να οργανώνονται με τέτοιον 

τρόπο ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στη ζωή των παιδιών (Διδάχου, 2006: 52 

Griebel & Niesel, 2003, ο.α. στο Διδαχού, 2016). Η βασική κατάρτιση και η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης θεωρείται ζωτικής σημασίας 

για την προώθηση συνέχειας και την οικοδόμηση σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για την οργάνωση, εφαρμογή και 

αξιολόγηση αποτελεσματικών δραστηριοτήτων μετάβασης.  
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Πέραν των εκπαιδευτικών, σημαντικό ρόλο στη μετάβαση διαδραματίζει και ο 

ίδιος ο χώρος του σχολείου και της σχολικής τάξης. Ο χώρος του σχολείου αποτελεί 

πεδίο πράξεων, βιωμάτων και αγωγής από αλληλεπιδράσεις και μορφές 

συμπεριφοράς, που θα αναπτύξει το άτομο ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία (Παππάς, 

2006, σ. 51, ο.α. στο Καρύδη, 2014). Όσον αφορά τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό η επιρροή του χώρου στη μετάβαση είναι άμεση και εμφανής. Από το 

χώρο του νηπιαγωγείου, ο οποίος χωρίζεται σε διάφορες γωνιές με διαφορετικά 

θεματικά περιεχόμενα, στους οποίους τα παιδιά κατά κόρων επιλέγουν που θα πάνε 

και με τι θα ασχοληθούν, την ποικιλία των υλικών που έχουν στην διάθεση τους να 

χρησιμοποιήσουν και την πολυχρωμία και τα έντονα χρώματα που επικρατούν στο 

χώρο, στην μονοτονία του τάξης του δημοτικού σχολείου, με τα θρανία με τις 

καθορισμένες θέσεις, τα βιβλία και ο πίνακας να αποτελούν τα μόνα υλικά που 

αξιοποιούνται στην αίθουσα από το σχολείο, καθώς και τα πιο μουντά και μονότονα 

χρώματα που συναντώνται αποτελούν ριζικές αλλαγές που επηρεάζουν την μετάβαση 

των παιδιών από τον ένα σχολικό χώρο στον άλλο. 

3.1.3 Κοινωνικό, Πολιτικό, Πολιτισμικό περιβάλλον 

Αναμφίβολα το περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται το παιδί παίζει 

σημαντικό, αν όχι καθοριστικό ρόλο, για την ανάπτυξη και την ομαλή μετάβαση του 

παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Από το μακροσύστημα του κράτους, των 

εκπαιδευτικών πολιτικών, της κουλτούρας και του πολιτισμού της χώρας στην οποία 

ζει και την γενικότερη πολιτική του κράτους στο οποίο μεγαλώνει, μέχρι το 

μικροσύστημα της γειτονιάς στην οποία λαμβάνει τα πρώτα κοινωνικά ερεθίσματα 

και τον χώρο του νηπιαγωγείου και μετέπειτα του σχολείου, όπου λαμβάνει τον 

πρώτο κοινωνικό του ρόλο ως μαθητής. Όλα αυτά τα περιβάλλοντα επηρεάζουν τον 

τρόπο που θα λειτουργήσει, τις αποφάσεις και τους περιορισμούς ή τις ελευθερίες 

που θα λάβει ο μαθητής κατά τη διάρκεια φοίτησης και μετάβασης από τη μία 

βαθμίδα στην άλλη, καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης και τον τρόπο ζωής 

στον οποίο θα συνηθίσει, μέσω της κουλτούρας και των κοινωνικοοικονομικών 

καταστάσεων που θα βιώσει. 

Πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την κατηγορία διαδραματίζει η διαχείριση του 

κράτους, όσον αφορά την  πρόνοια και την ποιότητα της κουλτούρας και παιδείας 

που παρέχει στους πολίτες. Για παράδειγμα, αν ένα κράτος εφαρμόζει εκπαιδευτικές 



20 

 

πολιτικές όπως μη πρόσληψη εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης για μαθητές με 

ελαφρές ειδικές ανάγκες στην γενική τάξη, τότε αυτομάτως ένα κομμάτι του 

μαθητικού πληθυσμού που ανήκει σε αυτή την κατηγορία λαμβάνει μία φτωχότερη 

ποιότητα εκπαίδευσης από αυτή που έχει ανάγκη, δίχως να έχει την επιλογή σε αυτή 

την απόφαση, διότι αφορά έμμεση επίδραση από το περιβάλλον στο άτομο, την οποία 

δεν μπορεί να ελέγξει. Αναφέρουμε ότι συγκαταλέγεται στους πρωταρχικούς λόγους, 

διότι με την σειρά του επηρεάζει και κάποιες φορές καθορίζει και τα υπόλοιπα 

περιβάλλοντα. 

Η πολιτεία και η γειτονιά εντός της οποίας αναπτύσσεται το παιδί επηρεάζει 

άμεσα την κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη, καθώς και την ποσότητα 

και ποιότητα των ερεθισμάτων που λαμβάνει. Η γειτονιά έχει μία κοινωνική και 

συναισθηματική διάσταση, η οποία είναι εμπλουτισμένη με ένα πλήθος εννοιών, 

αξιών και σημασιών που δηλώνουν τις σχέσεις και τα συναισθήματα που  

δημιουργούνται στον και με τον δομικό χώρο και οι οποίοι είναι δηλωτικοί του 

υποκειμενικού χαρακτήρα που έχει η γειτονιά ως βιωμένου χώρου (Καισάρη, 2005 

ο.α. στο Κώτη, Γουργιώτου, 2020). Η γειτονιά συνιστά ένα ακόμη ζωτικό 

μικροσύστημα που επηρεάζει καθοριστικά την μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού 

μέσα από παράγοντες που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά των χώρων γύρω από 

τους οποίους αυτή οργανώνεται, των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους μέσα 

σε αυτή. Τέτοιοι παράγοντες είναι η μονιμότητα και η διάρκεια κατοικίας του παιδιού 

σε αυτήν, οι διαθέσιμοι ανοιχτοί χώροι, δημόσιοι (πεζοδρόμια, δρόμοι, 

διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου, αδιαμόρφωτοι, υπολειμματικοί χώροι) και 

ημιδημόσιοι (πυλωτές, πίσω αυλές) της γειτονιάς, οι κοινές δραστηριότητες και τα 

ενδιαφέροντα, η απόσταση από κέντρα και ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη ζωή του, η εύκολη ή μη πρόσβαση σε άλλες περιοχές της πόλης και το επίπεδο 

ασφαλούς ζωής στη γειτονιά (Κώτη, Γουργιώτου, 2020). Έρευνες έδειξαν ότι το 

επίπεδο ποιότητας της γειτονιάς επηρεάζει άμεσα την αντίληψη του παιδιού για τον 

εαυτό του και τους άλλους, το ενδιαφέρον του για μάθηση και διερεύνηση, το 

αίσθημα του «ανήκειν» και το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι (Edwards, 2005; Edwards, & Bromfield, 2009, ο.α. στο Κώτη, Γουργιώτου, 

2020). Μη ιδανικές κοινωνικές συνθήκες σε μια γειτονιά (εγκληματικότητα, έκθεση 

των παιδιών στη βία, εκμετάλλευση των παιδιών, οικογενειακή βία και χαμηλό 

βιοτικό επίπεδο παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των παιδιών, μειώνοντας την ποιότητα 
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των μαθησιακών εμπειριών αρχικά μέσα στην οικογένεια, και στη συνέχεια στη 

γειτονιά, η οποία μέσα από τους διάφορους θεσμούς της, εξυπηρετεί τα παιδιά 

(Κώτη, Γουργιώτου, 2020). 

3.1.4 Ο ρόλος του παιδιού 

Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό αποτελεί 

καθοριστική εμπειρία για τη ζωή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή τα παιδιά βιώνουν 

πλήθος αλλαγών, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την διαδικασία μετάβασης. 

Έτσι πρέπει τα παιδιά καθ’ όλη τη διαδικασία της μετάβασης να προσαρμόζονται στα 

νέα δεδομένα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και ειδικά αυτό της προσαρμογής σε 

ένα νέο και άγνωστο περιβάλλον. Η θέση του παιδιού μέσα στην οικογένεια αλλάζει 

και μετατρέπεται από ρόλο του μαθητή νηπιαγωγείου σε αυτό του μαθητή του 

δημοτικού, ο οποίος φέρει περισσότερες ευθύνες και εμπεριέχει περισσότερες 

προσδοκίες και απαιτήσεις από τον προηγούμενο. Σε ατομικό επίπεδο, το παιδί 

καταβάλλεται σε προσωπικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις, επηρεασμένες από τις 

εμπειρίες του, σε επίπεδο αυτοαντίληψης και κοινωνικών ρόλων. Σε επίπεδο 

κοινωνικών σχέσεων παρουσιάζονται νέα πρόσωπα με τα οποία τα παιδιά πρέπει να 

δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς (νέοι συμμαθητές και δάσκαλοι), καθώς και να 

αναθεωρήσουν την είδη υπάρχουσα σχέση με το κοινωνικό τους περιβάλλον 

(οικογένεια, υπάρχοντες φίλοι και συμμαθητές). Αλλαγές παρατηρούνται και στο 

γενικότερο πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν πολλά πράγματα να 

αναθεωρήσουν, όπως το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που καλούνται να ακολουθήσουν 

και την στάση τους απέναντι σε αυτό, τους κανόνες και το χώρο, που αποτελούν 

συνέχεια σε επίπεδο κανόνων με προσάρτηση μερικών καινούριων, καθώς και 

διαφοροποίηση στη μορφολογία της δόμησης της αίθουσας διδασκαλίας. Όλες αυτές 

οι αλλαγές επηρεάζουν ψυχολογικά τα παιδιά και συμβάλλουν στην ομαλή 

προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Η θετική αντιμετώπιση σχετίζεται με τα 

ευχάριστα συναισθήματα όπως η χαρά, η αυτοπεποίθηση, η ικανοποίηση και με την 

απόκτηση κινήτρων για την περαιτέρω σχολική τους πορεία. Η αρνητική 

αντιμετώπιση των πραγμάτων οδηγεί σε συναισθήματα όπως ο φόβος, το άγχος, την 

αβεβαιότητα, διαταράσσοντας έτσι την ομαλότητα στην οποία είχαν συνηθίσει μέχρι 

τώρα τα παιδιά (Αλευριάδου, Βρυνιώτη, κ.α., χ.χ.· Βρυνιώτη, Κυρίδης, κ.α., χ.χ.· 

Εξάρχου, 2007-2008· Πανταζής, 1991, ο.α. στο Χαιρέτη, 2011). 
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3.1.5 Αναλυτικό Πρόγραμμα και απαραίτητες ικανότητες 

Τα τελευταία χρόνια, οι φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητές 

και εκπαιδευτικοί έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση επιτυχημένης 

εισόδου των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η τάση στα αναλυτικά 

προγράμματα των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι να αποκτήσουν οι μαθητές 

γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για τις συνθήκες της πραγματικής ζωής, ενώ 

παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη του γραμματισμού, του αριθμητισμού. Το 

ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για το ελληνικό νηπιαγωγείο προωθεί την ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων και δημιουργικών στάσεων, ενώ δίνει έμφαση στις διαδικασίες και 

τοποθετεί το παιδί στο κέντρο των εξελίξεων. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί, παρόλο 

που δηλώνουν πιο σημαντική την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές τους, στην πράξη «φαίνεται να έχουν κατά νου ένα βασικό επίπεδο 

ικανότητας, ιδίως στην ανάγνωση και τη γραφή», όπως αναφέρει ο Peters (2002). Αν 

και οι ακαδημαϊκές δεξιότητες μπορεί να εμφανίζονται όλο και πιο σημαντικές, η 

έρευνα δείχνει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αυτές που θα επηρεάσουν 

περισσότερο τη σχολική προσαρμογή και τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό (Ladd & Price, 1987; Ladd, 1990, ό.α. στο Σακελλαρίου, Μπέση, 2014). Οι 

νηπιαγωγοί δεν θα πρέπει να νιώθουν ότι πιέζονται στη διδασκαλία ακαδημαϊκών 

γνώσεων, αλλά να συνεχίσουν να εστιάζουν στην κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικές ικανότητες μάθησης που 

έχουν αναπτύξει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο συνδέονται άμεσα με την ακαδημαϊκή 

τους επίδοση και την ευρύτερη επιτυχία τους στο σχολείο. Επίσης, οι ικανότητες 

αυτορρύθμισης των παιδιών αποτελούν τη βάση για πληθώρα συμπεριφορών και 

ικανοτήτων που απαιτούνται σε αυτό. Οι ικανότητες να προσέχουν επιλεκτικά, να 

επιδεικνύουν κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά και να απασχολούνται σε 

συγκεκριμένες εργασίες λειτουργούν και αυτές υποστηρικτικά στον προσδιορισμό 

της σχολικής ετοιμότητας (Rimm-Kaufmann, 2004, ο.α. στο Διδαχού, 2016). Τέλος, η 

ανθεκτικότητα των παιδιών στις μεταβάσεις θεωρείται από ορισμένους ερευνητές ως 

ο παράγοντας που καθορίζει και εξηγεί γιατί ορισμένα παιδιά μεταβαίνουν ομαλά στο 

σχολείο και άλλα όχι. Η ανθεκτικότητα στις μεταβάσεις συνδέεται με τις δυνατότητες 

που παρέχονται στα παιδιά να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν στην ομάδα, την 

αυτοεκτίμησή τους, την αυτονομία τους, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και 

αντιμετώπισης του άγχους, καθώς και ευρύτερες κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες 
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(Fabian & Dunlop, 2006: 7 Niesel & Griebel, 2005 Griebel & Niesel, 2003 Dunlop, 

2003, ο.α. στο Διδαχού, 2016). 

3.1.6 Προσδοκίες παιδιών, οικογένειας και εκπαιδευτικών 

Οι προσδοκίες όλων των παραγόντων που λαμβάνουν μέρος στην μετάβαση 

του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, επηρεάζουν την άποψη και την στάση 

που καταλήγουν να διαμορφώνουν οι μαθητές πριν ακόμη ξεκινήσουν να 

παρακολουθούν μαθήματα στην πρώτη τάξη. Ειδικότερα οι προσδοκίες των γονιών 

τους και η στάση των νηπιαγωγών και των δασκάλων τους απέναντι στο φαινόμενο 

της μετάβασης, αλλά και το επίπεδο προσδοκιών από το ίδιο το παιδί ασκούν μία 

έμμεση, ίσως και άμεση, πίεση πάνω στο παιδί, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί είτε 

θετικά και να μετεξελιχθεί σε περαιτέρω κίνητρο για μάθηση ή αρνητικά και να 

αποτελέσουν πηγή αρνητικών συναισθημάτων για το παιδί και να το οδηγήσουν σε 

αποφυγή ή και απέχθεια της διαδικασίας της μάθησης. 

Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν την είσοδο του παιδιού τους στο δημοτικό ως 

την αρχή της μάθησης. Σχεδόν πάντα συγχέουν το σχολείο με την παροχή γνώσεων 

απαραίτητων για την περεταίρω εξέλιξη του παιδιού. Αποδίδουν μάλιστα τόση 

μεγάλη σημασία στο σχολείο, που συχνά οι προσδοκίες τους για αυτό μεταφέρονται 

στο παιδί αυτούσιες. Έρευνες στο χώρο των κοινωνικών ανισοτήτων και της 

επίδοσης έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 

των μαθητών επηρεάζει και τις προσδοκίες των γονιών. Ανεξάρτητα όμως από το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας, η πλειοψηφία των γονιών τείνει να 

θεωρεί ότι η πραγματική γνώση ξεκινά με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό, στην 

οποία και δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι γονείς τείνουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, ώστε 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου, ενώ παράλληλα με τον περισσότερο 

χρόνο που αφιερώνουν, φαίνεται να αυξάνονται και οι απαιτήσεις τους. (Μπαγάκης 

κ.συν., 2006, ο.α. στο Καρύδη, 2014). Έτσι οι προσδοκίες τους με την είσοδο των 

παιδιών τους στο δημοτικό μεγαλώνουν και αυτό σίγουρα δεν αφήνει τα παιδιά 

ανεπηρέαστα. Οι Entwisle και Hayduck (όπ.αναφ. στο Entwisle & Hayduck, 1988, σ. 

44, ο.α. στο Καρύδη, 2014) σε μια παλαιότερη έρευνας τους επιβεβαιώνοντας τα 

παραπάνω, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι προσδοκίες των παιδιών μετά το 

τέλος της Α’ δημοτικού επηρεάστηκαν από την ανατροφοδότηση των γονέων και από 
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τους δασκάλους σε τέτοιο βαθμό που δεν είχαν προβλεφθεί από τις προσωπικές 

προσδοκίες των παιδιών στην αρχή του χρόνου. Τα παιδιά εκτός όμως από τις 

προσδοκίες των γονιών, που συνήθως έχουν να κάνουν με ακαδημαϊκούς στόχους, 

έχουν να ανταπεξέλθουν και στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, οι οποίες σύμφωνα 

με έρευνες φαίνεται να διαφέρουν για τις δυο εκπαιδευτικές ομάδες. Σύμφωνα με 

τους Rimm-Kaufman και Pianta (2000) στο νηπιαγωγείο οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για τα προβλήματα των παιδιών. Όταν 

λοιπόν ρωτήθηκαν για το ποια είναι τα κύρια προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, οι 

μισοί σχεδόν ανέφεραν τη δυσκολία, που έχουν τα παιδιά να ακολουθήσουν οδηγίες, 

καθώς και την έλλειψη ακαδημαϊκών ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά και όσον 

αφορά το σχολείο, σύμφωνα με τους (Gamel, Cornick, & Rous, 2000, ο.α. στο 

Καρύδη, 2014), οι δάσκαλοι φαίνεται να μη δίνουν τόση μεγάλη σημασία στις 

ακαδημαϊκές ικανότητες, όσο σε ικανότητες που σχετίζονται με το να είναι το παιδί 

αυτόνομο και να συνεργάζεται. οι προσδοκίες, που έχουν διαμορφώσει τα παιδιά για 

το σχολείο, επηρεάζουν τη διαδικασία της μετάβασης. 

3.2 Αρνητικοί παράγοντες και δυσκολίες που συναντώνται 

Όπως έχει αναφερθεί γενικά μέχρι τώρα αρκετές φορές, οι δυσκολίες και τα 

προβλήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της μετάβασης των παιδιών από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό μπορεί να αποβούν μοιραία για την μαθητική πορεία του 

παιδιού. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε ειδικά τα προβλήματα εκείνα που 

παίζουν και πολύ σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση του 

παιδιού, αλλά παράλληλα φαίνεται να έχουν και την πιο μεγάλη συχνότητα 

εμφάνισης στο φαινόμενο αυτό.  

1) Άγχος αποχωρισμού: Αυτό το φαινόμενο είναι συνηθισμένο στις μικρές ηλικίες 

και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ως ένα παιδί που για πρώτη φορά αποχωρίζεται την 

οικογένεια του και μεταβαίνει σε ένα καινούριο και ξένο περιβάλλον, είναι λογικό να 

αισθάνεται άγχος και φόβο για το άγνωστο. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτή η 

κατάσταση συνεχίζεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

 Χαρακτηριστικό του άγχους του αποχωρισμού είναι ότι το παιδί εμφανίζει μία 

έντονη κατάσταση άγχους κάθε φορά που καλείται να αποχωριστεί τους γονείς του, 

γιατί δεν αισθάνεται ασφάλεια στη σχέση του με τους γονείς ή πιστεύει ότι δεν θα 

επιστρέψουν για να το πάρουν σπίτι. Έτσι, όταν ο γονιός αφήνει το παιδί στο σχολείο 
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για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του, το παιδί νοιώθει ότι το αφήνει εκεί λόγω 

μίας ανάρμοστης συμπεριφοράς του ως τιμωρία και ότι δεν θα επιστρέψει. Είναι 

σημαντικό οι γονείς να συζητήσουν με το παιδί τους και να του εξηγήσουν το λόγο 

που το αφήνουν στο σχολείο, γιατί είναι σημαντικό για αυτό και να το διαβεβαιώσουν 

ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν όσα σκέφτεται. 

2) Άρνηση του σχολείου: Αυτό το πρόβλημα προκύπτει από το ίδιο το παιδί, το οποίο 

για λόγους ψυχοσωματικούς και συναισθηματικούς δεν θέλει να βρίσκεται στο χώρο 

του σχολείου. Το παιδί για παράδειγμα μπορεί να είναι θύμα bullying, να 

εξοστρακίζεται από τους συμμαθητές του και να μην έχει παρέες και γενικότερα να 

λαμβάνει πολλές αρνητικές εμπειρίες στο σχολικό χώρο και έτσι να καταλήγει να μην 

θέλει να πηγαίνει ή και να το κάνει να φεύγει μετά από λίγες ώρες. Σε πολλές τέτοιες 

περιπτώσεις το παιδί φαίνεται να παραμελείται από την οικογένεια του, έτσι βρίσκει 

καταφύγιο στην φυγή. Παρόλο που το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά 

και κατά κόρων αγόρια, ηλικίας 12 ετών, παρατηρείται και σε παιδιά πρώτης 

δημοτικού, λόγω τις αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, φίλων, δασκάλων και του 

γενικότερου κλίματος. Έτσι αν δεν αισθανθούν καλά με όλους αυτούς τους 

παράγοντες, η άρνηση προσφέρεται για τα ίδια ως μία διέξοδος. 

 Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να επέμβει ο εκπαιδευτικός και 

να παρέμβει στις πράξεις των παιδιών, ενώ παράλληλα οφείλουν να ενημερωθούν και 

οι γονείς του ίδιου του παιδιού, αλλά και των υπόλοιπων και μέσω συζητήσεων να 

εξηγήσουν στα παιδιά πόσο λάθος είναι αυτό που κάνουν και τις επιπτώσεις που 

φέρουν οι πράξεις τους. Καλό είναι να υπάρχει μία συνεργασία και συνεχής 

επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παρατηρούν 

και θα επικοινωνούν με τα παιδιά, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται και να την ρυθμίζουν κατάλληλα με τον τρόπο τους. 

3) Επιθετικότητα, βία: Το φαινόμενο της επιθετικότητας φαίνεται να παρουσιάζεται 

πιο συχνά στα αγόρια παρά στα κορίτσια και ειδικά η σωματική επίθεση σε άλλο 

παιδί, η οποία φαίνεται να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο σε πολλά σχολεία. 

Σύμφωνα με τον Lorenz, η παιδική επιθετικότητα αποτελεί μία ενστικτώδη ορμή, 

θετικής κατεύθυνσης, προκειμένου το άτομο να επιδείξει δύναμη και να διακριθεί ως 

ο αρχηγός της ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πιο δραστήρια παιδιά έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε φαινόμενα βίας. Μεταγενέστερες έρευνες 
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τονίζουν ότι η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να προέρχεται από καταστάσεις 

ματαίωσης στη ζωή του παιδιού ή από την μη ικανοποίηση των επιθυμιών του, ενώ 

παράλληλα επηρεάζεται άμεσα και από το κοινωνικό του περιβάλλον και πιθανά 

φαινόμενα βίας που βιώνει σε αυτό, με αποτέλεσμα να ξεσπά στα άλλα παιδιά για να 

καλύπτει τις ανάγκες του.  

4) Σχολικός εκφοβισμός: Τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονη συζήτηση στα σχολεία 

για το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού ή αλλιώς bullying. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται να συμβαίνει από ένα μαθητή ή μία ομάδα μαθητών προς έναν άλλο 

μαθητή, συνήθως δυσμενέστερης κοινωνικής, συναισθηματικής και σωματικής 

κατάστασης με σκοπό την επιβολή εξουσίας και κυριαρχίας στο χώρο. Ο εκφοβισμός 

λαμβάνει διάφορες μορφές όπως σωματικός (ξυλοδαρμός), λεκτικός (ύβρεις, 

παρατσούκλια, υποτιμητικά πειράγματα), ψυχολογικός (απειλές, πιέσεις για 

κατάσχεση φαγητού, χρημάτων κ.α.). Έτσι πολλά παιδιά που έχουν υποστεί τέτοιας 

μορφής βίας πολλές φορές καταλήγουν να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο, ενώ 

παράλληλα φοβούνται να το αναφέρουν στους γονείς τους ή και στους 

εκπαιδευτικούς τους. 

 Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου λαμβάνονται δύο διαστάσεις 

υπόψη. Πρώτον στην περίπτωση του θύτη πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ίδια 

του η οικογένεια. Τα γονικά πρότυπα συμπεριφοράς καθώς και οι καταστάσεις που 

βιώνει το παιδί μέσα στην οικογένεια το ωθούν σε τέτοιες συμπεριφορές. Σε 

συνδυασμό με την έλλειψη συναισθηματικής ισορροπίας στην οικογένεια, είτε λόγω 

αδιαφορίας των γονέων προς το παιδί, είτε λόγω υπερβολικής αυστηρότητας στο 

οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί φτάνει κλιμακωτά σε όξυνση της επιθετικής του 

συμπεριφοράς. Δεύτερον στην περίπτωση του θύματος οι πρώτοι που πρέπει να 

λάβουν θέση είναι οι εκπαιδευτικοί μέσω του συλλόγου διδασκόντων. Από την 

στιγμή που η οικογένεια εμπιστεύεται το παιδί τους στο σχολείο και στους 

εκπαιδευτικούς, οφείλουν με τη σειρά τους να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τα 

προβλήματα και τις καταστάσεις που προκύπτουν στο χώρο του σχολείου, ενώ η 

άγνοια δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτιολογία σε καμία περίπτωση. Στη συνέχεια 

οφείλουν να ενημερώσουν όλους τους γονείς και από κοινού, δίχως να στιγματίσουν 

τα παιδιά να βρουν μία κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα. 
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5) Μαθησιακές δυσκολίες: Οι μαθησιακές δυσκολίες και κυρίως η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) αποτελούν βασική αιτία 

δυσκολίας προσαρμογής ενός παιδιού στο σχολείο. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι 

διαταραχές που έχουν άμεσες επιπτώσεις στις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο και 

στις ικανότητες γραπτού λόγου, στους μαθηματικούς υπολογισμούς, στις 

συντονισμένες κινήσεις και στην διατήρηση της προσοχής. Έτσι το παιδί 

δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που του παρουσιάζονται, ενώ 

απογοητεύεται και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.  

 Γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν λύση στο 

πρόβλημα του παιδιού, διότι αποτελεί θέμα που πρέπει από νωρίς να αντιμετωπιστεί. 

Πολλές φορές, αν όχι πάντα, πρέπει να συνοδεύεται από βοήθεια ενός ειδικού για 

καλύτερη διαχείριση του προβλήματος. 

6) Νοητικές αναπηρίες και σύνδρομα: Τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες και σύνδρομα 

που επιφέρουν δυσλειτουργίες στην νοητική λειτουργία του παιδιού φέρουν ειδικής 

διαχείρισης και βοήθειας, ώστε να καταφέρουν να έχουν μία ομαλή εκπαίδευση και 

μετάβαση. Σίγουρα αυτά τα άτομα δυσκολεύονται πολύ περισσότερο σε βασικές 

ικανότητες γραφής, ανάγνωσης, ομιλίας, μαθηματικής σκέψης κ.α., πάντα αναλόγως 

το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν, τα οποία με τη σειρά τους επιφέρουν μία 

αρνητική στάση του παιδιού απέναντι στο ίδιο το σχολείο που το δυσκολεύει και τον 

ίδιο του τον εαυτό που πολύ συχνά αποτυγχάνει σε αυτά που του ζητούνται. Εκτός 

αυτού δυσκολεύονται και στην δημιουργία κοινωνικών και φιλικών σχέσεων με τους 

μαθητές τους, ενώ και οι ίδιοι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης πολλές φορές 

αδικαιολόγητα, εκφράζουν διστακτικότητα και αρνητισμό απέναντι στα παιδιά με 

αναπηρίες.  

Αναλόγως το ποσοστό της νοητικής τους αναπηρίας και των γνωματεύσεων 

που έχουν λάβει, καλό είναι είτε να παραμένουν στην γενική τάξη με την βοήθεια 

εξειδικευμένων εκπαιδευτικών (π.χ. παράλληλη στήριξη), οι οποίοι συνεχώς 

συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης για το παιδί ή να 

παραπέμπονται σε ειδικά σχολεία σχεδιασμένα για την καλύτερη ένταξη των παιδιών 

αυτών σε μία εκπαιδευτική ρουτίνα προσαρμοσμένη στα δικά τους δεδομένα. 

7) Προβλήματα διαπολιτισμικότητας: Τα προβλήματα διαπολιτισμικότητας 

αποτελούν σοβαρό πρόβλημα της σύγχρονης τάξης σχολείων. Χαρακτηριστικό του 
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συγκεκριμένου προβλήματος αποτελεί η δυσκολία που εμφανίζει ένας αλλοδαπός 

μαθητής να ενταχθεί σε ένα νέο και ξένο μαθησιακό περιβάλλον. Παράλληλα 

αρνητικό στοιχείο αποτελεί και ο αρνητισμός του γηγενή μαθητή να αποδεχτεί την 

διαφορετικότητα του αλλοδαπού συμμαθητή του, πράγμα που οδηγεί σε φαινόμενα 

αποξένωσης και περιθωριοποίησης, σχολικής αποτυχίας και άγχους, ενώ πολλές 

φορές τα άτομα αυτά ξεφεύγουν και σε επιθετικές συμπεριφορές. 

 Οι οικογένειας και το σχολείο οφείλουν να προάγουν συμπεριφορές αποδοχής 

της διαφορετικότητας και μέσα από συζητήσεις, αλλά και έμπρακτά, ώστε να 

αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τα παιδιά. Οφείλουν να μάθουν στα παιδιά 

να λαμβάνουν τα θετικά στοιχεία ενός πολιτισμού και να μην μένουν μόνο στα 

αρνητικά, να γίνεται ανταλλαγή πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων και να 

προάγεται ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των χωρών υποδοχής και 

προέλευσης.  

8) Λόγοι που προέρχονται από το διάστημα που διανύει το παιδί: Υπάρχουν πολλά 

πράγματα που μπορεί να επηρεάζουν το παιδί μία δεδομένη στιγμή στη ζωή του, οι 

οποίοι με την σειρά τους επηρεάζουν την ομαλή μετάβαση του στο σχολείο. Για 

παράδειγμα μπορεί να απέκτησε αδελφάκι, να υπάρχει ένταση στο σπίτι λόγω 

διαζυγίου των γονιών του ή λόγω κάποιου θανάτου κ.α. Όλα αυτά επιδρούν στην 

ψυχολογία του παιδιού και δε το παρεμποδίζουν από το να ενταχθεί ομαλά στο νέο 

σχολικό περιβάλλον. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να ανησυχούν και να 

αναστατώνουν το παιδί με αποτέλεσμα να μην θέλει να πάει στο σχολείο, να θέλει να 

μένει στο σπίτι, είτε να δυσκολεύεται στο σχολείο, διότι κατακλύζεται από σκέψεις 

και συναισθήματα που του προκαλούν άγχος. Πρέπει η οικογένεια να φροντίζει να 

συζητά με το παιδί για να ανιχνεύουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να 

παρεμβαίνουν, ώστε να επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν.  

Γ. Πρακτική πλαισίωση της μετάβασης 

4. Πρακτικά μέσα και πρακτικές εφαρμογές  

Μέσω της μελέτης της βιβλιογραφίας παρατηρήθηκαν δύο βασικές μέθοδοι 

που συστήνονται για την επιτυχή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό, οι οποίες βρίσκονται παράλληλα σε σύνδεση μεταξύ τους και τροφοδοτούν 

η μία την άλλη. Αυτές ήταν η δημιουργία ενός σχεδίου εργασίας και ο σχεδιασμός 
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και η εφαρμογή προγραμμάτων μετάβασης. Το σχέδιο εργασίας αποτελεί ένα 

συνολικό πλάνο εργασίας που σχεδιάζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο 

νηπιαγωγείο, από ειδικούς, με βάση κάποια προκαθορισμένα στοιχεία που αφορούν 

την γενική μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό με στόχο να τα 

προετοιμάσει επαρκώς μέχρι το τέλος της σχολικής τους χρονιάς. Αντιθέτως τα 

προγράμματα μετάβασης σχεδιάζονται εξατομικευμένα με βάση το σχέδιο εργασίας, 

ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών στους οποίους εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Έτσι ο εκπαιδευτικός, οι γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά γνωρίζουν εξ’ αρχής τα 

σχέδια που έχει ο εκπαιδευτικός για το παιδί, η βοήθεια και η συμμετοχή που 

απαιτείται από τους γονείς, ενώ παράλληλα διατίθεται μία ελευθερία σχεδιασμού και 

ευελιξία στο πρόγραμμα. 

4.1 Σχέδιο εργασίας 

Η έρευνα έχει αναδείξει πέντε βασικές αρχές που κρίνονται κρίσιμες για την 

επιτυχία σχεδιασμού ενός σχεδίου εργασίας μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό. Οι αρχές αυτές αποτελούνται από α) την επικέντρωση στη συνολική 

ανάπτυξη του παιδιού (κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική, φυσική) και στις 

ανάγκες τις οικογένειας  κατ’ επέκταση, β) τη συνεργασία μεταξύ της οικογένειας, 

των εκπαιδευτικών και των σχεδιαστών του προγράμματος, γ) την ευαισθητοποίηση 

στην πολιτιστική και γλωσσική ιδιαιτερότητα του παιδιού και της οικογένειας του, δ) 

τους σαφείς ορισμούς των διαδικασιών, των ρόλων και των ευθυνών των 

συμμετεχόντων, καθώς και του χρονοδιαγράμματος για όλους όσους εμπλέκονται 

στην διαδικασία της μετάβασης, ε) την ευελιξία και την ανταποκρισιμότητα στις 

αλλαγές των αναγκών και των πόρων όλων των παραπάνω (Briggs, 1997; McCain & 

Mustard, 1999; Rosenkoetter, Whaley, Hains & Pierce, 2001; Dockett & Perry, 2001 

ο.α. στο Γουργιώτου, 2008). 

Τα σχέδια εργασίας, λόγω της έκτασης χρόνου και εργασίας που 

περιλαμβάνουν, χωρίζονται σε στάδια ανάπτυξης τους τα οποία έχουν ως εξής: 1) 

Οργάνωση (χωρίζεται σε οργάνωση της ομάδας μετάβασης και στη συνέχεια την 

οργάνωση του σχεδίου εργασίας), 2) σχεδιασμός, 3) εφαρμογή (περιλαμβάνει 

εφαρμογή του προγράμματος, σύνταξη εκθέσεων για αναστοχασμό και 

ανατροφοδότηση και παρατηρήσεις σχετικά με εμπόδια που προέκυπταν και αλλαγές 
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προ προτείνονται) και 4) αξιολογητικές δραστηριότητες κατά το τέλος του σχεδίου 

εργασίας. 

4.1.1 Οργάνωση 

Αρχικά είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί ποίοι είναι αυτοί που συμμετέχουν 

στο σχέδιο εργασίας, καθώς επίσης και ποιος είναι ο ρόλος τους σε όλο αυτό και 

ποιες είναι οι ευθύνες που φέρει ο ρόλος τους. Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό να 

επιτευχθεί στην αρχή του προγράμματος για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην 

πορεία του. Η ομάδα μετάβασης απαρτίζεται από άμεσους και έμμεσους παράγοντες 

όπως τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ο επόπτης του νηπιαγωγείου, τα στελέχη 

της εκπαίδευσης, η τοπική κοινότητα και η επιστημονική επιτροπή του 

προγράμματος. Στη συνέχεια οι ειδικοί θα φροντίσουν για την δημιουργία ενός 

χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης του προγράμματος, για την αξιολόγηση της 

υπάρχουσας κατάστασης που επικρατεί στο νηπιαγωγείο και για την πλήρη 

ενημέρωση των υπόλοιπων συμμετεχόντων. 

4.1.2 Σχεδιασμός 

Σε δεύτερο στάδιο είναι σημαντικό να αρχίσει να σχεδιάζεται ένα προσχέδιο 

με βάση το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του σχολείου. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες των παιδιών στις φάσεις που βρίσκονται, την αναμενόμενη ανάπτυξη 

τους και την φάση στην οποία θα βρίσκονται στο σχέδιο εργασίας, αλλά και τις 

ανάγκες που θα πρέπει να πληρούνται τότε, σχεδιάζεται ένα πλήρες σχέδιο από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς, μέχρι και το τέλος της, ξεκινώντας με ένα εισαγωγικό 

πρόγραμμα και κλείνοντας με ένα αξιολογητικό. Ύστερα από αυτό, ακολουθεί 

συμβουλευτική επιμόρφωση προς τους γονείς και αξιολόγηση και ανάλυση των 

παραγόμενων δεδομένων για βελτίωση του σχεδίου εργασίας. 

4.1.3 Εφαρμογή 

Στην πορεία εφαρμόζεται το πρόγραμμα με την έγκριση όλων των 

συμμετεχόντων, όπου υπάρχει πλήρη επικοινωνία και ενημέρωση ανάμεσα στο 

νηπιαγωγό και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ενώ ο νηπιαγωγός φροντίζει οι 

μαθητές να έχουν πλήρη επίγνωση του σκοπού που γίνονται όλα αυτά (π.χ. στόχος 

επίσκεψης στο δημοτικό σχολείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά και να αναπτύξουν 

σχέσεις με το χώρο και τα άτομα που θα συναντήσουν εκεί στην επόμενη σχολική 
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χρονιά). Ύστερα από όλα αυτά ο νηπιαγωγός συντάσσει εκθέσεις και αναφέρει 

εμπόδια που συνάντησε, αλλά και προτάσεις που θα ήθελε να κάνει ο ίδιος μέσω της 

εμπειρίας του και τα παρουσιάζει στην υπόλοιπη ομάδα για περαιτέρω 

ανατροφοδότηση.  

4.1.4 Αξιολογητικές δραστηριότητες στο τέλους του σχεδίου εργασίας  

 Τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση των 

ατομικών, αλλά και του συλλογικού φακέλου των παιδιών, τα οποία περιλαμβάνουν 

ατομικές και ομαδικές δημιουργίες των παιδιών καθώς και τα φύλλα αξιολόγησης 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται και οι 

κατασκευές των παιδιών μαζί με φωτογραφίες. Παράλληλα κοινοποιούνται τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων στους γονείς, μέσω συναντήσεων και ενημερώσεων 

(τηλεφωνικές, ατομικές, ομαδικές), όπου γίνονται προτάσεις στους γονείς για 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ύστερα από τη λήξη 

του σχεδίου εργασίας δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εκθέσουν τις κατασκευές 

τους, τις απόψεις τους και τις ιδέες τους πάνω στα όσα πραγματοποιήθηκαν, τα οποία 

συμβάλλουν στην θετική διαμόρφωση του επόμενου σχεδίου εργασίας. Τέλος, είναι 

σημαντικό να συμπληρωθούν αξιολογητικά ερωτηματολόγια από όλους τους 

εμπλεκόμενους στο σχέδιο εργασίας για καλύτερη αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

του προγράμματος. 

4.1.5 Αποτελεσματικός σχεδιασμός για παιδιά με ειδικές ανάγκες 

Ειδικότερα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μιας και κάναμε αναφορά πριν 

στην κατηγορία με τις δυσκολίες, η εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο είναι πιο 

πολύπλοκη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμό (Brault, 2005; Pianta, 

& Walsh, 1996; Rosekoetter, Whaley, Hains and Pierce, 2001, ο.α. στο Γουργιώτου, 

2008). Ένα σχέδιο μετάβασης στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να παρέχει κατάλληλο 

και επαρκή χρόνο στα παιδιά και τους γονείς για μάθηση και εξάσκηση δεξιοτήτων 

και ρουτινών που θα διευκολύνουν μια ομαλή μετακίνηση από νηπιαγωγείο προς το 

δημοτικό σχολείο. Ο στόχος λοιπόν του σχεδιασμού μετάβασης είναι να βοηθήσει τα 

παιδιά να προσαρμοστούν γρήγορα στους χώρους του σχολείου, να ευχαριστούνται 

τη μάθηση και να αναπτύξουν μια θετική στάση προς την εκπαίδευση. Μια καλή 

αρχή στο σχολείο ενισχύει τις ευκαιρίες του παιδιού για μελλοντική επιτυχία και 

επιτυγχάνεται με την εδραίωση και την επιβεβαίωση των συνδέσμων με κοινωνικούς 
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εταίρους, την ενθάρρυνση της γονεϊκής εμπλοκής, την ενθάρρυνση μίας πρώιμης 

γνωστοποίησης, την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς πρωτοκόλλου και την ανασκόπηση 

της διαδικασίας της μετάβασης. 

4.2 Προγράμματα μετάβασης 

 Τα προγράμματα μετάβασης στοχεύουν στην υποστήριξη των παιδιών, τον 

γονιών και των εκπαιδευτικών που βιώνουν άμεσα την διαδικασία της μετάβασης και 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, ενώ παράλληλα τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες που αναδύονται λόγω αυτού. Η συμμετοχή των παιδιών 

στα προγράμματα μετάβασης κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα βοηθά να 

κινητοποιηθούν και να διατηρήσουν μία θετική στάση απέναντι στα πράγματα, ενώ 

παράλληλα τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους, συντελούν στην ανάπτυξη σχέσεων 

με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους. Παράλληλα βοηθούν στο έλεγχο 

και την μείωση του άγχος και του φόβου που προκαλείται και εμψυχώνουν τους 

γονείς να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα παιδιά κατά τη διάρκεια της μετάβασης 

από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό (Research and Training Center on Family Support 

and Children’s Mental Health, 2007:9, ο.α. στο Διδαχού, 2016). 

 Εκτός από τα παιδιά τα προγράμματα μετάβασης στοχεύουν και στην 

υποστήριξη των γονιών, αλλά και των εκπαιδευτικών καθ’ όλη την διαδικασία της 

μετάβασης. Αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των γονιών και ενδυναμώνουν τον 

υποστηρικτικό ρόλο που έχουν στην μελλοντική επιτυχία των παιδιών τους στο 

σχολείο και θέτουν τις βάσεις για την συνεχή εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους (Research and Training Center on Family Support and Children’s 

Mental Health, 2007: 10, ο.α. στο Διδαχού, 2016). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς 

τα προγράμματα μετάβασης του βοηθούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους 

σχετικά με την επίδραση της προσχολικής εκπαίδευσης στην πρόοδο και την ομαλή 

μετάβαση των παιδιών, την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους, 

των ίδιων ή και άλλων βαθμίδων, ενώ παράλληλα τους βοηθούν να αισθάνονται 

σίγουροι για τα αποτελέσματα αυτών που εφαρμόζουν και την επιτυχία τους σε 

σχέση με την μετάβαση των παιδιών (Research and Training Center on Family 

Support and Children’s Mental Health, 2007: 11, ο.α. στο Διδαχού, 2016). 

 Το είδος των δραστηριοτήτων μετάβασης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

ποικίλει και διαφοροποιείται, γιατί προσανατολίζεται με βάση τις ανάγκες των 
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παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών και τις μεταξύ τους σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις (Petrakos & Lehrer, 2011 CCCH, Policy Brief No 11, 2008, ο.α. στο 

Διδαχού, 2016). Το θέμα δεν αφορά μόνο την προσαρμογή των παιδιών στις 

απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου, αλλά τον τρόπο που οι οικογένειες, το 

νηπιαγωγείο και το σχολείο αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται, ώστε να 

υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον, καθώς και τα παιδιά κατά τη διαδικασία της 

μετάβασης (CCCH, Policy Brief No 11, 2008 Dockett & Perry, 2001, ο.α. στο 

Διδαχού, 2016). Σύμφωνα με τους Dockett & Perry (2001) τα προγράμματα και οι 

δραστηριότητες μετάβασης είναι σημαντικό να περιέχουν 9 στοιχεία για να 

θεωρούνται αποτελεσματικά: 

1. Οι δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία καλών σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών. 

2. Οι δραστηριότητες πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη κάθε παιδιού, ώστε 

να λειτουργεί ως ικανός μαθητής. 

3. Δεν πρέπει να αποτελούν μόνο δραστηριότητες απλής ξενάγησης στο 

δημοτικό σχολείο, αλλά εξοικείωσης. 

4. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μετάβασης είναι σημαντική και το 

κράτος και κατ’ επέκταση το σχολείο οφείλει να βρίσκει πόρους για να την 

καλύψει. 

5. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι είναι σημαντικό να εμπλέκονται στη 

διαδικασία, καθώς ορίζουν το πλαίσιο, ελέγχουν τις διαδικασίες και βοηθούν 

τους εκπαιδευτικούς. 

6. Τα προγράμματα μετάβασης πρέπει να σχεδιάζονται συστηματικά και να 

αξιολογούνται αποτελεσματικά. 

7. Τα προγράμματα μετάβασης πρέπει να είναι ευέλικτα και να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις του κάθε σχολείου. 

8. Τα προγράμματα μετάβασης πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία επικοινωνία 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες 

9. Τα προγράμματα μετάβασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο της 

κοινότητας, των οικογενειών και των παιδιών που ζουν σε αυτές. 

Οι δραστηριότητες μετάβασης, για να εκπληρώνουν τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, 

προτείνεται να ξεκινούν στο νηπιαγωγείο και να ολοκληρώνονται στο δημοτικό 

σχολείο (CCCH, Policy Brief No 11, 2008 Dockett & Perry, 2001, ο.α. στο Διδαχού, 
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2016). Σύμφωνα με τους Docket & Perry (2001) για να θεωρούνται επιτυχημένα τα 

προγράμματα μετάβασης πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τα εξής: 

1. Ευκαιρίες για δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα σε παιδιά, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

2. Ευκαιρίες για αξιοποίηση στο δημοτικό σχολείο των γνώσεων που διέθεταν 

τα παιδιά από το νηπιαγωγείο, ώστε να νιώσουν σιγουριά. 

3. Ευκαιρίες για εμπλοκή των παιδιών στην καθημερινότητα του δημοτικού 

σχολείου και όχι απλή ξενάγηση σε αυτό. 

4. Δυνατότητες για αξιοποίηση των δεδομένων της διεθνούς έρευνας και 

βιβλιογραφίας. 

5. Ευκαιρίες για συμμετοχή εκπαιδευτικών, διευθυντών, γονέων, καθώς και 

άλλων ατόμων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη μετάβαση των παιδιών. 

6. Δυνατότητες για σχεδιασμό, οργάνωση και αποτελεσματική αξιολόγηση των 

προγραμμάτων. 

7. Ευκαιρίες τα παιδιά να εκφράσουν και να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

8. Ευκαιρίες για ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης προς όλους 

τους εμπλεκόμενους. 

9. Δυνατότητες ανάπτυξης αλληλεπιδράσεων, επικοινωνίας και συνεργασίας 

όλων των συμμετεχόντων. 

10. Δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη το εκάστοτε πλαίσιο του σχολείου και οι 

ιδιαιτερότητές του. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Αλευριάδου κ.ά., 2008) 

προτείνονται κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλους τους 

εμπλεκόμενους στην διαδικασία της μετάβασης (διευθυντές, εκπαιδευτικούς και των 

δύο βαθμίδων, γονείς, παιδιά) και συστήνεται να υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, ενώ προϋποθέτουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη: 

1) Επίσκεψη αλληλογνωριμίας των διευθυντών/διευθυντριών του νηπιαγωγείο και 

του δημοτικού σχολείου. 

2) Επίσκεψη των νηπιαγωγών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. 

3) Επίσκεψη του δασκάλου στο νηπιαγωγείο. 
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4) Συγκριτική αντιπαραβολή των προγραμμάτων σπουδών του νηπιαγωγείου και των 

πρώτων δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου. 

5) Κοινή συνάντηση γονέων παιδιών νηπιαγωγείου και παιδιών πρώτης τάξης 

δημοτικού σχολείου ώστε να συζητηθούν οι προσδοκίες των μεν και οι εμπειρίες των 

δε αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών πρώτη τάξη. 

6) Τα παιδιά της πρώτης τάξης να προσκαλέσουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου να 

επισκεφτούν το δημοτικό σχολείο και να τους μεταφέρουν την εμπειρία τους. 

7) Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

καταστάσεων. Ευρύτερη θεματική ή σχέδιο εργασίας που περιλαμβάνει ανάπτυξη 

στρατηγικών επίλυσης προβλήματος από τα παιδιά, με τίτλο π.χ. «Χάθηκα στην 

πόλη». 

8) Ανάπτυξη κοινού σχεδίου εργασίας παιδιών νηπιαγωγείου και παιδιών δημοτικού 

σχολείου. 

Από κοινού δράσεις που μπορούν  να πραγματοποιηθούν ανάμεσα σε νηπιαγωγείο-

δημοτικό σχολείο αποτελούν οι εξής: 

α) Αμοιβαίες επισκέψεις μεταξύ νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού. 

β) Από κοινού παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή άλλων εκδηλώσεων ή 

επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (μουσεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.). 

γ) Από κοινού διοργάνωση εορτών ή άλλων εκδηλώσεων. 

δ) Από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων για γονείς και για φορείς της τοπικής 

κοινωνίας, με στόχο την ενημέρωσή τους ή την ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με 

την προβληματική της μετάβασης. 
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5. Συμπεράσματα 

 Μέσω αυτής της συγκριτικής-βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρατηρούμε με 

βεβαιότητα ότι το φαινόμενο της μετάβασης γενικότερα και από το νηπιαγωγείο στο 

δημοτικό ειδικότερα αποτελεί κομβικό σημείο στην επιτυχημένη σχολική ζωή των 

παιδιών. Είναι δύσκολο να ορίσουμε με βεβαιότητα τους παράγοντες που θα 

επηρεάσουν την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό ή και τον τρόπο 

με τον οποίο συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, ενώ παράλληλα δεν είναι καθόλου 

εύκολο να προβλέψουμε τα προβλήματα που ίσως προκύψουν, ενώ είναι ακόμη πιο 

δύσκολο να δοθεί μία άμεση και οριστική λύση. Αυτό συμβαίνει, διότι το φαινόμενο 

της μετάβασης δεν εξαρτάται μόνο από το παιδί, μόνο από τους εκπαιδευτικούς ή 

μόνο από το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Αντιθέτως, όλοι ταυτόχρονα 

διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο στην διαδικασία της μετάβασης και έμμεσα ή 

άμεσα την επηρεάζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά.   

 Σε ένα πρώτο στάδιο είναι σημαντικό να υπάρξει μία θεσμοθέτηση σχετικά με 

το φαινόμενο της μετάβασης που θα την ορίζει ποιοτικά και πάνω στην οποία θα 

βασίζονται όλοι οι σχεδιασμοί και τα μέτρα που θα λαμβάνονται. Στην πορεία πρέπει 

να εξασφαλιστεί μία συνέχεια ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης, μέσω της 

συνεργασίας του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, με την συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, την συμφωνία των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και την εκτέλεση 

κοινών δραστηριοτήτων. Τέλος πρέπει να γίνει μία προσπάθεια προσέγγισης της 

σχέσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών, ώστε να λαμβάνουν ενεργό 

ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους, να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης 

στην οποία βρίσκονται και οι ίδιοι, και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα παιδιά τους, ενώ 

παράλληλα θα αποτελούν αρωγούς κατά την διάρκεια της μετάβασης των παιδιών 

τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό με την συστηματική και ενεργή συμμετοχή 

τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των παιδιών τους. 

 Εκτός αυτών πολύ σημαντική κρίνεται και η συμβολή της συνεχούς έρευνας 

πάνω στο φαινόμενο της μετάβασης. Επειδή αυτό το φαινόμενο εξελίσσεται με βάση 

τις αλλαγές και τις ανάγκες τις εποχής, δεν είναι δυνατόν να επαναπαυτούμε σε 

συνταγές και απαρχαιωμένες προτάσεις. Η έρευνα πρέπει να συμβαδίζει με την 

εξέλιξη της κοινωνίας και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας 

ατόμων που επηρεάζει το φαινόμενο της μετάβασης.   



37 

 

Βιβλιογραφία 

Ξένη 

Dr Mary O’Kane (2016). Transition from Preschool to Primary School. Research report No. 

19, National Council for Curriculum and Assessment. 

Peters, S. (2010). Literature Review: Transition from Early Childhood Education to School. 

Report to the Ministry of Education. 

Rimm-Kaufman, E. S., Pianta, C. R., Cox, J. M. (2000). Teacher’s Judgments of Problems in 

the Transition to Kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 15, No. 2, 147-166 

(2000). 

Ελληνική 

Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Κ., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε., Χρυσαφίδης, 

Κ., (2008a): «Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» Αθήνα: Υ.Π.Ε.Π.Θ., Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. 

Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Κ., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε., Χρυσαφίδης, 

Κ., (2008b): «Οδηγός Γονέα» Αθήνα: Υ.Π.Ε.Π.Θ., Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. 

Βρυνιώτη, Π. Κ. (2000). Θεσμικός διαχωρισμός και συνεργασία μεταξύ Νηπιαγωγείου και 

Πρωτοβάθμιου Σχολείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Εμπειρική – συγκριτική προσέγγιση 

απόψεων Ελλήνων και Γερμανών εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο 

Γουργιώτου, Ε. (2008). Αποτελεσματικές πρακτικές μετάβασης των νηπίων από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Όπως ανακτήθηκε στις 28/7/2020 

Δαλάρη, Α. (2015). Η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό: Διαδικασίες 

και πρακτικές. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Διδαχού, Α. Ε. (2016). Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: 

Επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Κόρινθος: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Καματάκη, Β. (2017). Ένα project μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 

σχολείο του Αγγελοχωρίου ανατολικής Θεσσαλονίκης. Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας 



38 

 

Καρύδη, Ι. (2014). Διερεύνηση των απόψεων νηπιαγωγών και δασκάλων για τη μετάβαση από 

το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Συγκριτική προσέγγιση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 

Τζιάφα, Σ. (2009). Οι απόψεις των νηπίων για το δημοτικό σχολείο σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Χαιρέτη, Μ. Χ. (2011). Οικογένεια-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό: Μια εκπαιδευτική μηχανική 

προσέγγιση της μετάβασης. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Χαντζή, Π. (2017). Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό: Η νοηματοδότηση της μετάβασης από 

την πλευρά των νηπίων. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Κώτη (Koti Katerina), Κ., & Γουργιώτου (Gouriotou Efthimia), Ε. (2020). Οι επιδράσεις του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, της γειτονιάς, των παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων στη 

σχολική ετοιμότητα των παιδιών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 15, 22-36. 

doi:https://doi.org/10.12681/icw.22186 

Σακελλαρίου (Maria Sakellariou), Μ., & Μπέση (Marina Mpesi), Μ. (2014). Η ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 453-463. 

doi:http://dx.doi.org/10.12681/icw.17995 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 


