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Μεταβάσεις 
 Ως  την ώρα που θα φτάσει ένα παιδί στο 

νηπιαγωγείο έχει βιώσει  μια σειρά προηγούμενων 
μεταβάσεων ....

 Η μετάβαση είναι μια δυναμική διαδικασία , η οποία 
αρχίζει με τη γέννηση του παιδιού και συνεχίζεται δια 
βίου!!

 Η μετάβαση στο σχολείο είναι μια  διαδικασία που 
περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις πολλών και 
πολύπλοκων  παραγόντων (Landsberg, 2013).



Τι είναι η Ομαλή 
μετάβαση; Και 

Πως  την 
διασφαλίζουμε;   

Εννοούμε  
όλοι το 

ίδιο; 

Ποιές 
προτεραιότητες 

έχουμε; 

Αφορά μόνο τις 
ικανότητες που 
έχει το ίδιο το 

παιδί; 

Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό

Ή εμπλέκει και 
άλλους 

παράγοντες;  



Η έννοια της Μετάβασης 
 Ορισμός: «ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό 

βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και 
περιβαλλοντικών συνθηκών» (Mogel,1984,158).

 Αλλαγή ( κοινό  χαρακτηριστικό κάθε μετάβασης  )

 Μετακίνηση ( από στάδιο σε στάδιο )

 Ανάπτυξη ( εξελικτική πορεία) 

προϋποθέτει : την ενεργοποίηση του μηχανισμού : 

 της προσαρμογής και 

 της ικανότητας αντίδρασης απέναντι στα «εμπόδια»



Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό: Τι είναι ;

 Μια δυναμική διαδικασία, η οποία αρχίζει από το 
νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του 
πρώτου ή του δεύτερου σχολικού έτους, όταν το κάθε 
παιδί.....

 ανάλογα με τον προσωπικό του ρυθμό ανάπτυξης και τις 
λοιπές προϋποθέσεις του, ενστερνισθεί τη νέα ταυτότητα 
και τον συνεπαγόμενο από αυτή ρόλο του μαθητή ή της 
μαθήτριας.



Γιατί είναι σημαντική η συζήτηση 
για την ομαλή Μετάβαση ; 

Γιατί η Προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές μπορεί να 
έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

 στη σχολική τους εξέλιξη 

 στην κοινωνικοποίηση τους

 στην ακαδημαϊκή τους πορεία (Γουργιώτου,2008)

Η περίοδος αυτή εμπεριέχει σύνθετες και διαδοχικές 
διαδικασίες αλλαγών, που επηρεάζουν το συνολικό φάσμα 
της ατομικής (π.χ. ατομική ταυτότητα) και κοινωνικής ζωής 
(κοινωνικές σχέσεις) των μαθητών (Μπαγάκης et al., 2006; Entwisle 

& Alexander, 1998 Γκόβαρης, 2008).



Μετάβαση: Πρόβλημα ή 
Πρόκληση ; 

Γνωρίζουμε οτι παράλληλα με τις όποιες δυσκολίες   

 Προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες / προκλήσεις για 
περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο ( Beelman 2000).

Με την προϋπόθεση ότι  γονείς και σχολείο 
προετοιμάζουμε κάθε παιδί ώστε να είναι σε θέση  : 

Να ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 

Να ΕΛΕΓΞΕΙ και 

Να ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ δημιουργικά, τις αλλαγές   
που θα συναντήσει .



Ποιές είναι οι αλλαγές – « εμπόδια» :
αλλαγή της ομάδας ( στη σύνθεση , στον αριθμό)

αλλαγή του χώρου και της διαρύθμισης της τάξης

 μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής των μαθητών 
μέσα στην τάξη,

αλλαγές στον τύπο και το βαθμό εμπλοκής των γονέων,

 αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία,

 λιγότερη ατομική βοήθεια,

 διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος,

 διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και του προφίλ 
του εκπαιδευτικού, κ.ά.



Ποια συναισθήματα δημιουργεί;
Αμφισημία συναισθημάτων  

 Χαρά

 Υπερηφάνεια 

 Αυτοπεποίθηση 

 Ευχαρίστηση 

 Ικανοποίηση

 Κίνητρο για ανάπτυξη 
και 

 Πρόοδο 

 Αβεβαιότητα 

 Άγνοια, άγχος

 Αγωνία, αναστάτωση, 
ανησυχία , απροθυμία

 Άρνηση, νευρικότητα 

 Φοβία, ταραχή, 
διατάραξη ισορροπίας

 Ταλαιπωρία, στρές , σοκ 



Πως εξασφαλίζουμε περισσότερες προϋποθέσεις
για την Ομαλή μετάβαση κάθε παιδιού ;

Η διαδικασία αυτή 
αφορά μόνο  τις 

ικανότητες και τα 
αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά 
του κάθε παιδιού; 



Ποιό είναι το μοντέλο που 
προτείνει η  επιστημονική 

κοινότητα  για την 
ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ;   

Έναντι του 
μοντέλου 

των 
ικανοτήτων 

Προτείνεται το 
οικοσυστημικό

μοντέλο  



Σύμφωνα με το Οικοσυστημικό - Αναπτυξιακό
Μοντέλο (Bronfenbrenner 1979) 

η Μετάβαση εννοείται:

ως μια διαδικασία μεγάλου χρονικού διαστήματος,

και η επιτυχία της δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο το
παιδί αλλά κυρίως από τη ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ των

υποσυστημάτων/περιβαλλόντων εντός των
οποίων αναπτύσσεται το παιδί.

Το θέμα της μετάβασης είναι ένα
Ζήτημα συστημικό και όχι ένα

πρόβλημα που αφορά μόνο το ίδιο το 
παιδί.



Η οικογένεια
του παιδιού

Το
νηπιαγωγείο

Το δημοτικό
σχολείο

Η  ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα και η  τοπική 

κοινωνία 

Τα εν δυνάμει συνεργαζόμενα 
υποσυστήματα / περιβάλλοντα 



Σύνδεση και επικοινωνία όλων όσων 
συμμετέχουν 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΟΝΕΙΣ

ΠΑΙΔΙ 

Οικοσυστημικό Μοντέλο
(Bronfenbrenner 1979)

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία – Συνέχεια 



Βασικές αρχές της ομαλής μετάβασης 

 Αρχή της Συνεργασίας ( των εκπαιδευτικών των δυο 
βαθμίδων, των παιδιών και των γονέων, των 
διευθυντών, των στελεχών εκπαίδευσης, των 
δημοτικών αρχών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των 
κέντρων πρόληψης, των φορέων που διαμορφώνουν 
εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική)

 Αρχή της Συνέχειας (της επικοινωνίας , των 
αναλυτικών προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών 
μεθόδων )



Παράγοντες που επιδρούν στην 
ομαλή μετάβαση

 Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών

 Οι σχολικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις δυο 
βαθμίδες

 Ο βαθμός και η ποιότητα της οικογενειακής 
υποστήριξης



Ποιοι είναι οι στόχοι ενός 
προγράμματος  Ομαλής Μετάβασης :

 Η σύνδεση των δυο βαθμίδων μέσα από τη συνέχεια και 
τη σταθερότητα των παιδαγωγικών σκοπών αρχών και 
μεθόδων

 Η συμφωνία νηπ/γειου, δημοτικού, γονέων, στις βασικές 
θέσεις της αγωγής και της εκπαίδευσης 

Σκοπός : 

 Να υιοθετήσει κάθε παιδί θετική στάση για τον κόσμο 
του σχολείου







Για τους καινούργιους γονείς που 
θα έχουμε τον Σεπτέμβριο 
 Θα ενημερωθείτε λεπτομερώς από τις 

Νηπιαγωγούς για τις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας κάθε Νηπιαγωγείου με ατομικές ή 
ομαδικές συγκεντρώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν. 

 Σας καλως ορίζουμε και από εδώ!!



Τι  και πως μαθαίνουμε στο Νηπιαγωγείο

 Παιχνίδι (αυθόρμητο -

ελεύθερο και οργανωμένο). 

 Ρουτίνες (καθημερινές 

επαναλαμβανόμενες δράσεις).

 Καταστάσεις από την 

καθημερινή ζωή, ευκαιριακά  

επίκαιρα περιστατικά.

 Διερευνήσεις (σχέδια 

εργασίας, μικρές έρευνες, 

προβλήματα προς επίλυση) 

 Οργανωμένες 

δραστηριότητες  ή 

οργανωμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων.

 Προσωπική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη

 Γλώσσα

 Τέχνες

 Περιβάλλον και Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη

 Μαθηματικά

 Φυσική Αγωγή

 Φυσικές Επιστήμες

 Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

5 Μαθησιακά Πλαίσια 8 Μαθησιακές Περιοχές

21



Μέσα από τις 8 Μαθησιακές περιοχές-
στοχεύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

σε 5 Τομείς

Οι οκτώ αυτές μαθησιακές περιοχές καλύπτουν τους 
πέντε τομείς ανάπτυξης :

1.τον συναισθηματικό, 

2. τον κοινωνικό, 

3. την επικοινωνία/γλώσσα, 

4. τον γνωστικό και 

5. τη φυσική- σωματική διάσταση.

Ολόπλευρη Ανάπτυξη 



Τι χρειάζεται ένα παιδί μέσα στην 
οικογένεια για να είναι καλά 

προετοιμασμένο για την είσοδό του στο 
σχολείο; 

Συναισθηματικούς οικογενειακούς 
δεσμούς και υποστήριξη : 
ασφάλεια – εμπιστοσύνη-

αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίμηση-
σεβασμό στις ανάγκες του- οριοθέτηση 

συμπεριφοράς- πρότυπα καλής 
συμπεριφοράς 

Οργανωμένο πρόγραμμα φαγητού –
ύπνου- παιχνιδιού

Τα παιδιά δεν μαθαίνουν με 
όσα τους λέμε. Μαθαίνουν 

με όσα βλέπουν και 
παρατηρούν από εμάς τους 

ενήλικες .



ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
από τον Παιδικό Σταθμό στο Νηπιαγωγείο

Προετοιμάζοντας το παιδί για το Νηπιαγωγείο

 Περνάμε χρόνο μαζί συζητώντας, ζωγραφίζοντας, 
διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία, μαγειρεύοντας, 
πηγαίνοντας περιπάτους…

 Προτρέπουμε το παιδί να αυτοεξυπηρετείται.

 Παίζουμε ακολουθώντας κανόνες.

 Δίνουμε ευκαιρίες να συμμετέχει το παιδί μας ενεργά στις 
δουλειές του σπιτιού και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

 Ακούμε τη γνώμη του παιδιού και λαμβάνουμε υπόψη τις 
επιθυμίες του.

 Προτείνουμε ιδέες, αλλά δεν του λύνουμε τα προβλήματά 
του.



Τι δε χρειάζεται να κάνουμε ως γονείς, 
πριν πάει το παιδί στο Νηπιαγωγείο

 Να βάλουμε το παιδί να μάθει τα γράμματα και 
τους αριθμούς.

 Να μιλάμε  συνέχεια για το σχολείο. Να το 
φοβίζουμε και να το αγχώνουμε. 

 Να ανησυχούμε υπερβολικά

 Να φοβόμαστε ή να προσμένουμε ότι το παιδί μας 
θα ζήσει τις ίδιες σχολικές εμπειρίες με τις δικές 
μας.



Ξεκινώντας το Νηπιαγωγείο
 Συνοδεύουμε το παιδί στο Νηπιαγωγείο.

 Διαχειριζόμαστε με ψυχραιμία το άγχος αποχωρισμού.

 Αναφέρουμε στη Νηπιαγωγό ό,τι θεωρούμε σημαντικό να 
γνωρίζει για το παιδί μας.

 Εξοικειωνόμαστε σταδιακά με τον χώρο και το πρόγραμμα. 
Αν εμείς νιώσουμε ασφάλεια θα νιώσει και το παιδί 

μας.

 Είμαστε συνεπείς στην προσέλευση και την αποχώρηση.

 Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και στο παιδί να 
προσαρμοστεί.

 Είμαστε παρόντες στις συναντήσεις των Νηπιαγωγών 
αλλά και του συλλόγου γονέων. 

 Συμμετέχουμε στις δράσεις του Νηπιαγωγείου.

 Γινόμαστε ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας.



Καλό είναι τα παιδιά να:

 Μην παρακολουθούν δελτία ειδήσεων και 

 Να μην απασχολούνται στις οθόνες χωρίς όρια

 Κοιμούνται νωρίς για να ξυπνήσουν νωρίς.

 Να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια.

 Τρώνε πρωινό.

 Προσπαθούν να ξεκινήσουν για το σχολείο με 
χαμόγελο και ωραία διάθεση (η μουσική λειτουργεί 
θετικά)

 Νιώθουν ότι ως γονείς τα εμπιστευόμαστε.



Μπορώ! Συμμετέχω 

Μου 
αρέσει!



Το δώρο  ! !!

 Το καλύτερο δώρο που μπορείτε να 
προσφέρετε στα παιδιά σας

είναι οι ρίζες της υπευθυνότητας και τα 
φτερά της ανεξαρτησίας

DennisWairley

 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 
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