
   

ΘΔΚΑ: «Ζ μεηάβαζη ηυν νηπίυν ζηο Γημοηικό σολείο. Γπάζειρ 

εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ και τςσοπαιδαγυγικήρ ςποζηήπιξηρ». 

 

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

ε πεξίνδνο απηή κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πξνζθέξεηαη ηδηαηηέξσο γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα λεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο καο, κε 

ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θνηλψλ δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νκαιήο 

κεηάβαζεο ησλ λεπίσλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, αθνχ η τςσολογική 

πποζαπμογή κάθε νηπίος ζηη νέα ζσολική ππαγμαηικόηηηα έσει ζηάδια 

και απαιηεί σπόνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, δελ εγγπψληαη κφλν ηελ θαιή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηεο Α΄ ηάμεο, αιιά εμαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ ηάμε απηή.   

Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, η παπέμβαζή μαρ δεν ππέπει να 

αθοπά μόνο ζηο παιδί αλλά ζε ολόκληπη ηην οικογένειά ηος, αθνχ 

απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ θαη θαζνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία ςπρνινγηθήο σξίκαλζεο θαη θνηλσληθνπνίεζήο 

ηνπ. Εθηφο ησλ άιισλ, ε χπαξμε ζπλζεθψλ θαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ, είλαη αθξηβψο απηή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ςπρνινγηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ ςπρνινγηθή αλζεθηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζην λέν ηνπ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  
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Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα, ην νπνίν ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα πινπνηήζνπλ απφ θνηλνχ νη 

Μεπηαγσγνί θαη νη Δάζθαινη ησλ φκνξσλ Μεπηαγσγείσλ θαη Δεκνηηθψλ 

ρνιείσλ, ην νπνίν ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ηηο ακέζσο πξνζερείο εκέξεο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. 

Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα επηιεγνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ, 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη νη αθφινπζεο: 

Α΄. Δπίζκετη γνυπιμίαρ ηυν νηπίυν ζηο Γημοηικό σολείο. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ε βησκαηηθή επαθή ησλ λεπίσλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε/ηνλ Δηεπζχληξηα/ληή ηνπ ζρνιείνπ, ην ρψξν θαη ηνπο 

κειινληηθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην Δεκνηηθφ ρνιείν. Η επίζθεςε ζα γίλεη ζε 

πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε/ηνλ Δηεπζχληξηα/ληή 

ηνπ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ, ελψ ζα έρεη ζπκθσλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο μελάγεζεο 

ησλ λεπίσλ κέζα ζην ρψξν κε ηελ παξνπζία ηεο λεπηαγσγνχ. 

Β΄. Παπαηήπηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ ηηρ Α΄ Γημοηικού. 

ηφρνο ηεο δξάζεο απηήο είλαη λα βηψζνπλ ηα λήπηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

Α΄ ηάμεο κέζα απφ ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε ζπλνδεία ηεο/ηνπ 

Μεπηαγσγνχ, ρσξίο λα έρνπλ αθφκα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ην ξφιν ηνπ καζεηή. Επηδησθφκελν απνηέιεζκα είλαη λα αηζζαλζνχλ ηα 

λήπηα αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε. Η επηηπρία απηήο ηεο δξάζεο πξνυπνζέηεη 

ηα λήπηα λα κελ είλαη παζεηηθνί ζεαηέο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά, κε ηελ 

πξνυπφζεζε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ λα έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, θαιφ είλαη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα επηπιένλ θαξέθιεο ζε θάζε 

ηάμε θαη θάζε λήπην κπνξεί λα θάζεηαη δίπια ζ’ έλα παηδί ηεο Α΄ Δεκνηηθνχ. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απαξαίηεην είλαη λα γίλνπλ παηρλίδηα 

γλσξηκίαο αλάκεζα ζηα παηδηά. Λαζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηα παηδηά είλαη ε Γιψζζα (επεμεξγαζία θεηκέλσλ Αλζνινγίνπ, παηρλίδηα 

θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ.), ε Λειέηε Πεξηβάιινληνο (ζπδήηεζε, 

επηζθέςεηο, παξνπζίαζε βηβιίσλ πιεξνθνξηψλ θιπ.), ε Φπζηθή Αγσγή ζην 

πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ηζνπβαινδξνκίεο ή άιιεο νκαδηθέο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλνηρηνχ ρψξνπ), παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ ενξηψλ ηνπ 

Δεκνηηθνχ ρνιείνπ, θ.ά. Επηζεκαίλεηαη φηη ε δξάζε απηή είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηελ πξψηε επίζθεςε γλσξηκίαο, ψζηε λα δνζεί ρξφλνο πξψηεο επαθήο θαη 



πξνζαξκνγήο ησλ λεπίσλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ κία έσο θαη ηξείο ή 

ηέζζεξηο επηζθέςεηο, κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ζηφρν θάζε θνξά. 

Γ΄. Δπίζκετη ηηρ Α΄ Γημοηικού ζηο Ληπιαγυγείο. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο δξάζεο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη νη Δάζθαινη 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Μεπηαγσγείνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηε δηεμαγσγή κηαο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηφ. Θα ζπκκεηέρνπλ νη 

καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ. Απηφ, ζα βνεζήζεη ζηε 

ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπίσλ θαη ησλ παηδηψλ ηεο επφκελεο 

βαζκίδαο, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γη απηά θαηά ηε 

κεηάβαζε ηνπο ζην Δεκνηηθφ ρνιείν ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Η επηινγή 

ηεο φπνηαο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζα γίλεη απφ θνηλνχ θαη απφ ηηο/ηνπο 

δχν εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξεί λα είλαη ςπρνθηλεηηθά παηρλίδηα γηα ηελ 

εθκάζεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, παηρλίδηα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, 

αλάγλσζε κηαο ηζηνξίαο θαη δξακαηνπνίεζή ηεο, αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ θαη 

επεμεξγαζία ηνπ απφ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο κε φιε ηελ νκάδα, 

θιπ. Αληίζηνηρα, κπνξεί ε Α΄ Δεκνηηθνχ λα παξαθνινπζήζεη θαη κηα γηνξηή ηνπ 

Μεπηαγσγείνπ. Είλαη ζεκαληηθφ ζηε γλσξηκία λα ππάξμεη δηαπξνζσπηθή επαθή 

ζηε κηθξή νκάδα θαη θάζε παηδί ηεο Α΄ ηάμεο λα ζρεηηζηεί δπαδηθά κε έλα παηδί 

ηνπ Μεπηαγσγείνπ. 

Γ΄. Θοινέρ Γπαζηηπιόηηηερ για ηην Οικογένεια. 

ηφρνο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ηα παηδηά καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο, ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Μεπηαγσγείνπ ή ηνπ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη κέζα απφ ηελ 

θαηαιπηηθή παξνπζία ησλ Μεπηαγσγψλ πνπ ήδε γλσξίδνπλ, λα έξζνπλ ζε κηα 

πξψηε επαθή κε θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν κε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Δεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, νη νπνίνη καδί κε ηηο Μεπηαγσγνχο ζα ζπληνλίδνπλ, ζα θαηεπζχλνπλ 

θαη ζα θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γνλέσλ-παηδηψλ. 

Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη: παίμηκν επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ, 

δηάβαζκα παξακπζηψλ, παίμηκν ξφισλ, ρεηξνηερλίεο, θνιιάδ θιπ., ψζηε λα 

αιιειεπηδξάζνπλ δεκηνπξγηθά νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο θαη λα βηψζνπλ θαη 

εθείλνη ηελ αζθάιεηα ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην έλα 

επίπεδν ζην άιιν.  

Αθφκα, κπνξεί λα γίλεη ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ ζην Δεκνηηθφ ρνιείν 

θαη κηα εηδηθή απνγεπκαηηλή ζπλάληεζε ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα κε 

ενξηαζηηθφ πεξηερφκελν γηα ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο, φπνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη θαθέο, έλαο κηθξφο κπνπθέο θαισζνξίζκαηνο γηα κηθξνχο θαη 

κεγάινπο, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ νη γνλείο θαιχηεξα ην ρψξν ηνπ 



ζρνιείνπ θαη ηηο αίζνπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ γεληθφηεξα.  

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πξέπεη λα έρεη 

ρξνληθφ νξίδνληα απφ ηψξα μέσπι και ηον Οκηώβπιο.  Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζήο ηνπο νη δηάθνξεο δξάζεηο ησλ ρνιείσλ καο ζα αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο 49εο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ζπλνιηθά, φηαλ απνδειηησζνχλ κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζα καο θνηλνπνηνχληαη γξαπηψο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθνχλ θαη λα δεκνζηνπνηεζνχλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Εχρνκαη ζε 

φιεο/νπο ηηο/ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηα ζρνιεία ηνπο θαιή επηηπρία.  

                                                   

                                                                             Ο ρνιηθφο χκβνπινο 

 

                                                                                Αλδξέαο Μ. Ζεξγηψηεο           


