
Ομαλή  μετάβαση  από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό



Μετάβαση είναι το “πέρασμα” απο μια γνωστή κατάσταση

σε μια άλλη.



Σε ένα από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της  μετάβασης, η έννοια 

αυτή παρουσιάζεται “ως ένα ατομικό,  προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα 

για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών 

συνθηκών” (Mogel, 1984).

Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο, η μετάβασή του σε ένα νέο και άγνωστο 

περιβάλλον “συνδέεται με συγκεκριμένες προσδοκίες και ενθουσιασμό ενώ 

ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάσει ποικίλους βαθμούς έντασης κι ανησυχίας”  

(Brostrom 2005).

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Για να είναι επιτυχημένη η κάθε 

μετάβαση θα πρέπει να μας βρει 

προετοιμασμένους!
ΜΕΤΑΒΑΣΗ



Η παρούσα κατάσταση

 Συχνά στην μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

παρουσιάζονται αξεπέραστες δυσκολίες σε ένα αριθμό παιδιών.

 Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα υπήρχε μεγάλο χάσμα απο το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό, το γεφύρωμα αυτού του χάσματος 

επιχειρούν να καλύψουν τα Νέα Αναλυτικά προγράμματα 

(ΝΑΠ).

 Η ομαλή μετάβαση απο το νηπιαγωγείο σο δημοτικό σχολείο 

είναι πρωταρχικής σημασίας.

 Σύμφωνα με έρευνες το πέρασμα από την προσχολική 

εκπαίδευση στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα δρα ανασταλτικά 

τόσο στην προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον όσο και στην 

σχολική του επίδοση. (Αλευριάδου κ.α. 2008, σελ. 100)



Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 

θεωρείται και είναι, μια εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία και 

αλλαγή τόσο για τα ίδια όσο και για τις οικογένειές τους.

 Απαιτεί καλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και 

γονιών.

 Ανησυχία και άγχος των γονιών για ομαλή 

προσαρμογή των παιδιών στο νέο περιβάλλον.

 Ανησυχία απο τις νηπιαγωγούς να εφοδιάσουν τους 

μαθητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις και εμπειρίες για μια πιο ομαλή 

είσοδο στο δημοτικό σχολείο.



Αλλαγές!!

Χώρος

(διάταξη χώρου

Διαφορές στο χώρο)

Προσδοκίες γoνιών

(άγχος, φοβίες,

Ανησυχία,

ανσφάλεια)

Πρόσωπα

(Ανθρώπινο

περιβάλλον)
Πρόγραμμα

(ωρολόγιο

εκπαιδευτικό)

Απαιτήσεις και

Ανησυχίες

Εκπαιδευτικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή στο δημοτικό:



Τα παιδιά έχουν να διαχειριστούν 

αλλαγές που σχετίζονται με:

 Τη χωρική νοημοσύνη

 Την αυτοαντίληψη

 Την οργάνωση της τάξης

 Την αξιολόγηση μαθητή

 Τις κοινωνικές σχέσεις

 Οι αλλαγές αυτές μπορεί να δημιουργήσουν ψυχικές 

εντάσεις, ακόμα και συγκρούσεις στις σχέσεις του 

παιδιού με το σχολείο.



Συναισθήματα των παιδιών τις πρώτες 

μέρες στο σχολείο



Οι πρώτες μέρες του σχολείου

 Οι πρώτες μέρες είναι γεμάτες ένταση και 

προβληματισμό.

 Είναι γεμάτες προκλήσεις και ενθουσιασμό.

 Χαρακτηρίζονται απο μεγάλη ενεργητικότητα και 

προσμονή.

 Αποτελούν ένα μεγάλο

“στοίχημα”, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να κατακτήσουν 

την καρδιά των μαθητών.



Οι αλλαγές στη ζωή των παιδιών της Α’ τάξης

 Φεύγουν από το ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου στο δομημένο και τυποποιημένο 

περιβάλλον του δημοτικού σχολείου.

 Μπαίνουν σε μια πολύ απαιτητική περίοδο.

 Πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα καινούριο περιβάλλον 

με νέα πρόσωπα και απαιτήσεις.

 Αφήνουν πίσω τους τη νηπιακή ηλικία.

 Παλεύουν ανάμεσα στην ανασφάλεια και την 

ανεξαρτησία.



Το σχολείο μας
Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην έρχονται σε ένα άγνωστο

περιβάλλον.

Η δημιουργία σύνδεσης νηπιαγωγείου-δημοτικού σχολείου

και η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα μετάβασης,

σε διάφορες γιορτές του δημοτικού παρουσιάζοντας το δικό

τους πρόγραμμα, σε κοινά παιχνίδια συμβάλλει θετικά στην

ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

&



Ο χώρος του σχολείου πρέπει να βοηθήσει 

τα παιδιά να νιώθουν:

 Ότι ανήκουν σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον

 Χαρά, γνωρίζοντας τις νέες διαδικασίες.

 Αγάπη προς τον/την δάσκαλο/α τους και την τάξη τους.

 Ασφάλεια μέσα απο τους κανόνες του σχολείου.

 Ανεξαρτησία σε ένα καλά προβλέψιμο περιβάλλον.

 Ομαδικότητα και συνεργασία.

 Ότι το σχολείο τους παρέχει ένα ισότιμο περιβάλλον στο οποίο μπορούν να 

μοιραστούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους.



Διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας

 Δημιουργούμε ένα περιβάλλον ζεστό, χαρούμενο και 

οικείο στα παιδιά.

 Στολίζουμε τις πινακίδες με όμορφα και έντονα χρώματα.

 Δημιουργούμε γωνιές με ενδιαφέροντα θέματα.

 Τοποθετούμε τα θρανία με τρόπο ώστε να υπάρχει χώρος 

για να κινούνται τα παιδιά.



Στόχοι για τα παιδιά

 Εξοικείωση

 Δημιουργία Θετικής Στάσης

 Συνέχεια και Συνέπεια

 Σιγουριά

 Αυτοεκτίμηση

 Ενίσχυση σχέσεων



Στόχοι για τους εκπαιδευτικούς

 Επιμόρφωση

 Κατάλληλα διαμορφωμένο σχέδιο δράσης

 Διαφοροποίηση παγιωμένων αντιλήψεων, ιδεών και 

στάσεων

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης 

μεταξύ των εκπαιδευτικών των δυο σχολικών 

μονάδων.

 Γνωριμία με τους γονείς και οικοδόμηση σχέσεων 

εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας.



Η επιλογή ενός καλού Νηπιαγωγείου θα προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων:

 Δεξιότητες επικοινωνίας και γενικές γνώσεις

 Συναισθηματική ωριμότητα

 Κοινωνικές δεξιότητες

 Γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη

 Σωματική υγεία και ευεξία



 Ανασφάλειες

 Προσωπικές Εμπειρίες

 Σύγκριση

 Άγχος

 Ανησυχία

 Φόβος

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ενημέρωση, απομυθοποίηση, προετοιμασία, θετική συμβολή για ομαλή 

μετάβαση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Είναι το παιδί μου έτοιμο για το δημοτικό σχολείο;

Μπορώ να το βοηθήσω; Ποιές είναι οι απαραίτητες γνώσεις και

δεξιότητες που θα πρέπει να έχει για να πετύχει σε αυτή την    

δύσκολη και σημαντική μετάβαση;

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΟΝΙΩΝ



Επιμέρους στόχοι των δράσεων

 Γνωριμία με τους χώρους και τα πρόσωπα του δημοτικού 

σχολέιου

 Εξοικείωση με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και 

δραστηριότητες της Α’ τάξης του δημοτικού.

 Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και νηπιαγωγών 

για ανταλλαγή εμπειρίων και απόψεων.

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών.

 Έγκαιρη διάγνωση των παιδιών με μαθησιακά και 

συναισθηματικά προβλήματα και ενημέρωση του 

δημοτικού για στήριξη.



Τα στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των           

νηπίων στο δημοτικό είναι:

 Η παροχή συνέχειας στην μάθηση μέσα απο τον σχεδιασμό 

αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων για παιδιά του 

νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού

 Η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών των δυο βαθμίδων

 Η προετοιμασία των παιδιών για την μετάβαση

 Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης

 Η ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας 

μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών κι γονέων.



Πολλοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν ή να εμποδίσουν την 

μετάβαση ενός παιδιού απο το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο 

και κατά συνέπεια την επιτυχία του στο σχολείο.  Παράγοντες 

δομής, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των παιδιών της τάξης, 

της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού και της διάρκειας της 

σχολικής ημέρας.

Παράγοντες ποιότητας, όπως η ποιότητα της διδασκαλίας και των 

διδακτικών πρακτικών συνιστούν, επίσης, σημαντικούς παράγοντες.  

Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και το σχολικό σύστημα 

απευθύνουν αυτούς τους παράγοντες για συνοχή μεταξύ 

νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης είναι επίσης κρίσιμοι παράγοντες 

(Downer, Driscoll and Pianta 2006; Entwisle & Alexander, 1998).  



Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

της μετάβασης

Η μετάβαση απο το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

είναι σημαντική για όλους όσους εμπλέκονται στην

φροντίδα και εκπαίδευση των νήπιων. Ο ρόλος όμως των

εκπαιδευτικών είναι ο πιο καθοριστικός για μια

επιτυχημένη μετάβαση των νηπίων απο το νηπιαγωγείο

στο δημοτικό.

Ο ρόλος των νηπιαγωγών στην διαδικασία της μετάβασης

είναι σημαντικός όχι μόνο γιατί βοηθάει τα νήπια αλλά

γιατί αποφέρει ευεργετικά οφέλη και στους γονείς και

στους ίδιους τους νηπιαγωγούς (Γουργιώτου, 2008).



Ευεργετικά οφέλη για τα νήπια:

 Η συνέχεια με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους

 Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών

 Η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες

 Η ενίσχυση των σχέσεων με τα άλλα παιδιά ή εκπαιδευτικούς

 Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών και 

εκπαιδευτικών

Ευεργετικά οφέλη για τους γονείς:

 Αύξηση εμπιστοσύνης για την ικανότητα του παιδιού να 

επιτύχει στο χώρο του Δημοτικού σχολείου.

 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της δικής τους ικανότητας 

να επικοινωνούν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να 

επηρεάζουν θετικά το εκπαιδευτικό σύστημα.

 Αίσθημα υπερηφάνιας και συμφωνίας για τη συνεχή 

εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

 Μεγαλύτερη αναγνώριση και εκτίμηση για το πρόγραμμα 

του Νηπιαγωγείου και γενικότερα της προσχολικής 

εκπαίδευσης.



Ευεργετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς:

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να:

 Αναθεωρούν τα πιστεύω τους για τη μάθηση και την ανάπτυξη και τον τρόπο με το 

οποίο τόσο η μάθηση όσο και η ανάπτυξη μπορούν να μεταφραστούν σε προσδοκίες 

γύρω από την ετοιμότητα του παιδιού να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του 

Δημοτικού.

 Αναθεωρήσουν τα προγράμματα σχολικής ετοιμότητας, υπό το φώς των αντιλήψεων, 

κατανοήσεων και προσδοκιών των παιδιών.

 Αναπτύξουν προγράμματα μετάβασης σε συνεργασία με άλλους και να αναστοχασθούν 

πάνω σε ζητήματα σχέσεων και περιβάλλοντος.



Ο ρόλος των γονέων στην 
διαδικασία της μετάβασης

Η εμπλοκή κατά τη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας 

θεωρείται κριτήριο ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  Οι 

μελέτες έδειξαν ότι όταν οι γονείς συμμετέχουν στη διαδικασία 

“τα παιδιά επιτυγχάνουν υψηλότερες βαθμολογίες, μεγαλύτερο 

βαθμό παρακολούθησης, αναπτύσσουν περισσότερες θετικές 

στάσεις και συμπεριφορές, υψηλότερο βαθμό αποφοίτησης και 

μεγαλύτερη επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Επιπλέον, η 

εμπλοκή των γονέων στην μετάβαση των παιδιών απο το 

νηπιαγωγειο στο δημοτικό προετοιμάζει και τους γονείς 

καλύτερα, εξοπλίζοντας τους με γνώσεις και τεχνικές για το πως 

θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους καθ΄όλη τη διάρκεια 

της σχολικής εκπαίδευσης.



Σωματική υγεία και ευεξία

Σωματική υγεία και ευεξία είναι η φυσική ετοιμότητα για το σχολείο, η σωματική 

ανεξαρτησία, καθώς επίσης και οι ανεπτυγμένες κινητικές δεξιότητες.  Τα παιδιά με 

σωματική υγεία και ευεξία έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση καλή μνήμη, αυξημένη 

δημιουργικότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.  Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 

να έχουν τα παιδιά αυξημένη αυτοεκτίμηση.

Πως θα βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες:

 Παίξετε μαζί τους παιχνίδια που απαιτούν κίνηση

 Αφήστε τα να εξασκηθούν στο σκαρφάλωμα

 Σιγουρευτείτε ότι κοιμούνται αρκετά (10-12 ώρες)

 Δώστε τους ψαλίδι, πινέλα, πηλό κλπ

 Συνηθίστε τα σε σνακ φρούτων, δημητριακών και λαχανικών



Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης είναι οι δραστηριότητες που απευθύνονται στο 

σύνολο των παιδιών, εμπλέκουν τις οικογένειες, προετοιμάζουν τα παιδιά και συνδέουν τους 

εκπαιδευτικούς των δυο βαθμίδων.

Σύνδεση οικογένειας-νηπιαγωγείου:

 Επαφή με την οικογένεια κατα τη διάρκεια των πρώτων ημερών στο νηπιαγωγειο

 Συστηματικές συναντήσεις της οικογένειας με το νηπιαγωγείο

 Συναντήσεις με την οικογένεια για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη μετάβαση του παιδιού 

στο δημοτικό

 Κοινές συναντήσεις με νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς.

 Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης με ένα κοινό θέμα. (Αυτό μπορεί να είναι 

μια εκδρομή, μια γιορτή του σχολείου, μπορεί όμως να είναι και κάποιο σχέδιο εργασίας που το 

παρουσιάζουν τα παιδία μαζί (περιβάλλον, αγωγή υγείας κ.α.)

Σύνδεση νηπίων-δημοτικού σχολείου:

 Συνάντηση νηπίων με νηπιαγωγό και δάσκαλο/α

 Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου απο νήπια

 Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα του δημοτικού

 Επαφή του/της νηπιαγωγού με τους μαθητές του δημοτικού (πρώην νήπια)

 Επίσκεψη δασκάλων στο δημοτικό σχολείο



Το πέρασμα απο το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και 

μετά στο γυμνάσιο είναι αναπόφευκτες αλλαγές 

στη ζωή του παιδιού μας και τη δική μας.  Όπως 

και με τις άλλες αλλαγές, χρειάζεται χρόνος, 

υπομονή και θετική στάση από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη.  Το παιδί που εισπράττει 

απαισιοδοξία απο το περιβάλλον του 

αναχαιτίζεται, ενώ αυτό που απολαμβάνει την 

αισιοδοξία, προχωρά με σταθερό βηματισμό.



Πρέπει ως γονείς και ως ενήλικες να 

αναστοχαστούμε, να αναγνωρίσουμε τις 

αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, να 

αντιμετωπίζουμε θετικά, με στόχο, να 

αναπτυχθούν ολοκληρωμένα τα παιδιά, 

αλλά και να μάθουν.

Είναι ένα ταξίδι, με πολλούς σταθμούς, με 

πολλές ανατροπές, το οποίο θα συνεχίσει 

μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.




