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Αχαρνές, 10 Μαΐου 2012 

Αριθµ. Πρωτ.: Φ3Α/166  

 
ΠΡΟΣ 

τους κ.κ. ∆ιευθυντές και ∆ιευθύντριες 

των ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών ∆ηµοτικών 

Σχολείων της Περιφέρειας 

 

ΚΟΙΝ.: 

α) κ. Περιφερειακό ∆ιευθυντή  

Εκπαίδευσης Αττικής 

β) κ. Προϊστάµενο Επιστηµονικής και   

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. 

γ) κ. ∆ιευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής  

Αττικής 

  

 
 

ΘΕΜΑ:    «Η µετάβαση των νηπίων στο ∆ηµοτικό Σχολείο. ∆ράσεις 

εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». 

 

Αγαπητές/οί συναδέρφισσες/οι, 

σε συνεργασία µε τη Σχολική Σύµβουλο Προσχολικής Αγωγής της 55ης 

Περιφέρειας Αττικής κ. Σαλαγιάννη Μαρία, σας απευθύνουµε αυτή την επιστολή. 

Στόχος αυτής της επιστολής, είναι η ενεργοποίηση της συνεργασίας µεταξύ των 

δύο βαθµίδων, στην παροχή ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης των νηπίων σε όλη 

τη διαδικασία της µετάβασής τους προς το ∆ηµοτικό Σχολείο, η οποία σε όλο τον 

κόσµο θεωρείται µια από τις κρισιµότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας.  

Οι αλλαγές στην οργάνωση του σχολικού χρόνου και του χώρου, ο 

διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος του δηµοτικού σχολείου καθώς και οι 

αλλαγές στα οικεία πρόσωπα των εκπαιδευτικών και των συµµαθητών, 

δηµιουργούν ιδιαίτερο άγχος στα παιδιά. 

Όπως όλες οι ψυχολογικές διεργασίες,, έτσι και η ψυχολογική 

προσαρµογή του νηπίου στη νέα σχολική πραγµατικότητα έχει στάδια και 

απαιτεί χρόνο. Έτσι, η πλήρης ψυχολογική προσαρµογή στο νέο σχολείο µπορεί 

να φτάσει µέχρι και τα Χριστούγεννα.  

Για να κατανοήσουµε ακόµα καλύτερα τις διαστάσεις και τη σπουδαιότητα 

του ζητήµατος της ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, είναι ίσως σκόπιµο να 

αναφέρουµε συµπληρωµατικά, ότι η Αµερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία 

 



συνιστά προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους σε όλα τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας, προκειµένου να διαπιστωθούν σε αυτά τυχόν καρδιακές 

δυσλειτουργίες, ως αποτέλεσµα του άγχους που βιώνουν λόγω των 

αλλαγών που επιφέρει η µετάβασή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον.     

Η αντιµετώπιση, εποµένως, του ζητήµατος της µετάβασης, αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα εκπαιδευτικής παρέµβασης µέσω της δηµιουργίας ενός µόνιµου 

και συνεκτικού πλαισίου συνεργασίας µεταξύ των όµορων σχολικών µονάδων των 

δύο βαθµίδων. Κεντρικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η αποτελεσµατική 

υποστήριξη όλων των παιδιών, ώστε αυτά να απαλλάσσονται κατά το δυνατόν 

από περιττούς επιβαρυντικούς στρεσσογόνους παράγοντες, να ενισχύεται το 

βασικό τους συναίσθηµα ασφάλειας και να εξασφαλίζεται η ψυχολογική τους 

αποφόρτιση γενικότερα σε σχέση µε το σχολείο και τη φοίτησή τους σε αυτό. 

Για καλύτερα αποτελέσµατα, η παρέµβασή µας πρέπει να αφορά 

ολόκληρη την οικογένεια, αφού αυτή αποτελεί τον πυρήνα και το σηµείο 

αναφοράς κάθε παιδιού και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία ψυχολογικής 

ωρίµανσης και κοινωνικοποίησής του. Πολλές φορές, οι γονείς άθελά τους 

επιτείνουν το άγχος αυτό των παιδιών, µέσα στη δική τους αυξηµένη προσδοκία 

και αγωνία, προκειµένου να τα προσανατολίσουν έγκαιρα στην εκπαιδευτική 

λειτουργία του δηµοτικού σχολείου. Εκτός αυτού, η ύπαρξη συνθηκών καλής 

συνεργασίας µεταξύ οικογένειας και σχολείου, είναι ακριβώς αυτή που εξασφαλίζει 

την ψυχολογική σταθερότητα και την ψυχολογική ανθεκτικότητα του παιδιού στο 

νέο του σχολικό περιβάλλον.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουµε την εφαρµογή ενός καλά 

σχεδιασµένου προγράµµατος οµαλής µετάβασης σε κάθε σχολική µονάδα, το 

οποίο θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν από κοινού οι Νηπιαγωγοί και οι 

∆άσκαλοι των όµορων Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων, µε την 

καθοδήγηση και τη συνεργασία των Προϊσταµένων των Νηπιαγωγείων των 

∆ιευθυντριών/ντών των ∆ηµοτικών Σχολείων. 

 

Ανάµεσα στις  στρατηγικές υλοποίησης ενός τέτοιου προγράµµατος 

περιλαµβάνονται  

ενδεικτικά και τα ακόλουθα: 

 

Α΄ Επίσκεψη γνωριµίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Στόχος της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι η βιωµατική επαφή των νηπίων µε 

τους εκπαιδευτικούς, το χώρο και τα παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η επίσκεψη 

θα γίνει σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετά από συνεννόηση µε τη/το 



∆ιευθύντρια/ντή του ∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ θα έχει συµφωνηθεί η διαδικασία 

της ξενάγησης µέσα στο χώρο για να µην ενοχληθούν τα παιδιά του ∆ηµοτικού 

την ώρα του µαθήµατος. 

 

 

 

Β΄       Παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Α΄ ∆ηµοτικού. 

Στόχος της συγκεκριµένης αυτής στρατηγικής είναι η βίωση της πραγµατικότητας 

της Α΄ τάξης, µέσα από την ασφάλεια που προσφέρει η συνοδεία της/του 

Νηπιαγωγού, χωρίς φυσικά τα νήπια να έχουν ακόµα τις υποχρεώσεις του µαθητή. 

Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα είναι να αισθανθούν τα νήπια αίσθηµα σιγουριάς και 

αυτοπεποίθησης και να ενισχυθεί η αυτοεκτίµησή τους. Η επιτυχία αυτής της 

στρατηγικής θα εξαρτηθεί από τον κοινό σχεδιασµό των δραστηριοτήτων από 

τη/το ∆ασκάλα/∆άσκαλο και τη/το Νηπιαγωγό, έτσι ώστε να µπορούν τα νήπια να 

συµµετάσχουν σε κοινές δράσεις και να µην είναι παθητικοί θεατές. Είναι 

σηµαντικό, το περιεχόµενο του µαθήµατος που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά 

του Νηπιαγωγείου να προσαρµοστεί στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Θα 

υπάρξει πρόβλεψη για επιπλέον καρέκλες και κάθε νήπιο µπορεί να κάθεται δίπλα 

σ’ ένα παιδί της Α΄ ∆ηµοτικού. Πριν ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία, 

απαραίτητο είναι να γίνουν παιχνίδια γνωριµίας ανάµεσα στα παιδιά. Μαθήµατα 

που µπορούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά είναι η Γλώσσα (επεξεργασία 

κειµένων Ανθολογίου, παιχνίδια φωνολογικής ενηµερότητας κλπ.), η Μελέτη 

Περιβάλλοντος (συζήτηση, επισκέψεις, παρουσίαση βιβλίων πληροφοριών κλπ.), η 

Φυσική Αγωγή καθώς επίσης και η παρακολούθηση σχολικών εορτών του 

∆ηµοτικού Σχολείου ή του Νηπιαγωγείου. 

 

 

Γ΄. Επίσκεψη της Α΄ ∆ηµοτικού στο Νηπιαγωγείο. 

Στόχος της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι να γνωρίσουν οι ∆άσκαλοι τον τρόπο 

οργάνωσης του χώρου του Νηπιαγωγείου και να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή 

µιας οργανωµένης δραστηριότητας σε αυτό. Επιπλέον, αυτό θα βοηθήσει στη 

σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των νηπίων και των παιδιών της επόµενης 

βαθµίδας, τα οποία θα αποτελέσουν σηµείο αναφοράς για αυτά κατά τη µετάβαση 

τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η επιλογή της όποιας οργανωµένης δραστηριότητας 

θα γίνει από κοινού και από τις/τους δύο εκπαιδευτικούς και µπορεί να είναι 

ψυχοκινητικά παιχνίδια για την εκµάθηση µαθηµατικών εννοιών, παιχνίδια 

φωνολογικής ενηµερότητας, ανάγνωση µιας ιστορίας και δραµατοποίησή της, 



ανάγνωση ενός βιβλίου και επεξεργασία του από τα παιδιά κατά τη διάρκεια 

συζήτησης µε όλη την οµάδα, κλπ. Αντίστοιχα, µπορεί η Α΄ ∆ηµοτικού να 

παρακολουθήσει και µια γιορτή του Νηπιαγωγείου. 

 

∆΄. Κοινές ∆ραστηριότητες για την Οικογένεια.. 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι τα παιδιά µαζί µε τους γονείς τους, στο 

περιβάλλον του Νηπιαγωγείου ή του ∆ηµοτικού Σχολείου και µέσα από την 

καταλυτική παρουσία των Νηπιαγωγών που ήδη γνωρίζουν, να έρθουν σε µια 

πρώτη επαφή µε φυσικό και αβίαστο τρόπο µε εκπαιδευτικούς του ∆ηµοτικού 

Σχολείου, οι οποίοι µαζί µε τις Νηπιαγωγούς θα συντονίζουν, θα κατευθύνουν και 

θα καθοδηγούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις µικρές οµάδες γονέων-

παιδιών. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να είναι: παίξιµο επιτραπέζιων παιχνιδιών, 

διάβασµα παραµυθιών, παίξιµο ρόλων, χειροτεχνίες, κολλάζ κλπ.., ώστε να 

αλληλεπιδράσουν δηµιουργικά οι γονείς µε τα παιδιά τους και να βιώσουν και 

εκείνοι την ασφάλεια της οµαλής µετάβασης των παιδιών τους από το ένα επίπεδο 

στο άλλο.  

Ακόµα, µπορεί να γίνει στις αρχές Σεπτεµβρίου στο ∆ηµοτικό Σχολείο µια ειδική 

απογευµατινή συνάντηση ενηµερωτικού χαρακτήρα για τους γονείς, όπου µπορεί 

να υπάρχει καφές, ένας µικρός µπουφές καλωσορίσµατος για µικρούς και 

µεγάλους, προκειµένου να γνωρίσουν οι γονείς καλύτερα το χώρο του σχολείου, 

τις αίθουσες των παιδιών τους και να συζητήσουν µε τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου για τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου γενικότερα.  

 

Φυσικά, οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν όλο το Σύλλογο 

∆ιδασκόντων του Σχολείου και ο χρονικός ορίζοντας εφαρµογής τους πρέπει να 

εκτείνεται τουλάχιστον από τον Μάιο µέχρι και τον Οκτώβριο, στη διάρκεια 

φυσικά του σχολικού χρόνου.      

      

     Αγαπητές συναδέρφισσες, αγαπητοί συνάδερφοι, 

κάθε σχολική µονάδα µπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί το προγράµµατα 

που εκείνη αποφασίζει συλλογικά, αφού αυτά προσδιορίζουν την ιδιαίτερη 

φυσιογνωµία της. Τονίζεται όµως για µια ακόµα φορά, ότι η επιτυχία ενός τέτοιου 

προγράµµατος εξαρτάται από το βαθµό συνεργασίας των εκπαιδευτικών των 

όµορων σχολείων και των δύο βαθµίδων.  

Υπογραµµίζεται, επίσης, πως η οµαλή µετάβαση δεν αποβλέπει µόνο 

στην ακαδηµαϊκή επιτυχία του µαθητή, αλλά πρωτίστως στην καλλιέργεια 

συναισθηµάτων κοινωνικής και συναισθηµατικής του επάρκειας, ώστε το 



παιδί να αποκτήσει θετική εικόνα για τον εαυτό του και τις ικανότητες του ως 

µαθητής, να αναπτύξει υγιή σχέση µε τους συµµαθητές του και να εξασφαλίσει 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή του από τον εκπαιδευτικό της τάξης του, ώστε να 

µπορέσει στη συνέχεια να αναπτύξει µια θετική στάση απέναντι στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο.  

 

Με τη διαβεβαίωση ότι θα είµαστε δίπλα σας σε κάθε σας προσπάθεια και 

πρωτοβουλία που θα αποφασίσετε, σας χαιρετούµε και σας ευχόµαστε ΚΑΛΗ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

                                                  Οι Σχολικοί Σύµβουλοι 

 

Μαρία Σαλαγιάννη                                                           Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης 

 

 

Σχολική Σύµβουλος                                                            Σχολικός Σύµβουλος             

Προσχολικής Αγωγής                                               Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης               

 


