è
ó
á
â
À
ô
å
»
Ü
ì
á
í
Ã
ï
Ý
å
ç
ö
ç
á
é
Áèð
Þ
ë
é
ô
ï
í
è
¢

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

η
σ
α
â
À
τ
ε
Ãμαλή »
ο
ί
ε
γ
ω
γ
α
ι
π
η
Á
Δημοτικό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εποπτεία: Χρίστος Χατζηαθανασίου, Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ενδοτμηματική Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Δημήτρης Μικελλίδης, Πρόεδρος
Γιάννης Σαββίδης, Γραμματέας
Ελευθερία Κυριακίδου, Αντιπρόεδρος
Γενεθλής Γενεθλίου, Ε.Δ.Ε.
Γιώργος Γιαλλουρίδης, Ε.Δ.Ε.
Ανδρέας Κυθρεώτης, Ε.Δ.Ε.
Χρυστάλλα Αντωνιάδου, Ε.Δ.Ε.
Λία Τσιροπούλου - Κιτρομηλίδου, Ε.Δ.Ε.
Ελένη Παπανικόλα, Ε.Δ.Ε.
Χριστίνα Σταύρου, Π.Ι.
Μαρία Ηρακλέους, Π.Ι.
Μαρίλια Παντζαρή, Υ.Ε.Ψ.
Σοφία Μαυρίδου, Π.Ο.Ε.Δ.
Κάλλια Ματθαίου, Π.Ο.Ε.Δ.
Γλωσσική επιμέλεια: Αρετή Στυλιανού, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και ηλεκτρονική σελίδωση: Θεόδωρος Κακουλλής, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Επιμέλεια έκδοσης: Μαρίνα Άστρα Ιωάννου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Συντονισμός έκδοσης: Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Α΄ Έκδοση 2017
Εκτύπωση: ΚΩΝΟΣ ΛΤΔ
ISBN: 978-9963-0-1635-8
© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από
διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Πρόλογος
Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται, και είναι, μία εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία και αλλαγή, τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους. Συχνά,
κατά τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο παρουσιάζονται δυσκολίες σε έναν όχι
και τόσο ασήμαντο αριθμό παιδιών, με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να αποτελεί νευραλγικό σημείο
προβληματισμού για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Στα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) επιχειρείται η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον
ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εξάλειψη του άγχους
και της ανησυχίας των νηπίων σε σχέση με το πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου και η γεφύρωση
της ασυνέχειας των προγραμμάτων μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Παράλληλα, είναι
σημαντικό να προνοείται η εκ των προτέρων επαφή των νηπίων με τα μεγαλύτερα παιδιά και να
επιδιώκεται σύγκλιση των προσδοκιών των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών.
Στόχος, επομένως, των δημοτικών σχολείων και των γειτονικών νηπιαγωγείων θα πρέπει να είναι η
ανάπτυξη μίας συνεχούς εποικοδομητικής συνεργασίας, ώστε να προωθείται και να επιτυγχάνεται η
ομαλή και φυσική μετάβαση-προσαρμογή των παιδιών από τη μία βαθμίδα στην άλλη, με αμφίδρομο
τρόπο.
Τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι:
• η παροχή συνέχειας στη μάθηση, κάτι που διασφαλίζεται μέσα από τα Α.Π.
•η
 συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων
• η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση
• η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης
•η
 ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων: παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών.
Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχει συσταθεί Ενδοτμηματική Επιτροπή, η οποία ασχολείται τόσο με την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο
δημοτικό όσο και με την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Επιπρόσθετα,
η Διατμηματική Επιτροπή ασχολείται με το καυτό θέμα της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το
δημοτικό στο γυμνάσιο.
Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο κεφάλαιο «Αναλυτικά
Προγράμματα» και στην προσπάθεια, ώστε αυτά να χαρακτηρίζονται από μία συνέχεια.
Δίνουμε, επίσης, ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση, επιμόρφωση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών μας να εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας στην ομαλή
μετάβαση από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία της
Συντονιστικής Επιτροπής Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό προχωρήσαμε στην
έκδοση ενός «Οδηγού Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο». Πρόκειται,
ουσιαστικά, για ένα παρεμβατικό πρόγραμμα στα πρότυπα του παρεμβατικού προγράμματος που εκδόθηκε το 2016 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων με θέμα
την «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Εννοείται ότι στην περίπτωση της ομαλής
μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές παράμετροι και
πραγματικότητες που ισχύουν για τις δύο αυτές βαθμίδες εκπαίδευσης.
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, η μετάβαση ορίζεται ως η μετακίνηση από τον έναν τόπο
σε άλλο ή η εξελικτική διαδικασία που οδηγεί από τη μία κατάσταση σε άλλη. Οι μεταβάσεις που θα
βιώσουν οι μαθητές μας στη διάρκεια της ζωής τους μπορεί να αφορούν στην προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική τους ζωή, όπως π.χ. η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
(Κιτσαράς, 1991. Ματσαγγούρας, 2003), από το δημοτικό στο γυμνάσιο, η μετάβαση από την παιδική
στην εφηβική ηλικία, από το σχολείο στον στρατό ή/και στο πανεπιστήμιο ή και αργότερα στην αγορά
εργασίας.
Το παιδί έχει την τάση να αντιστέκεται στην αλλαγή, αφού το φοβίζει το άγνωστο, οι νέες ευθύνες,
οι νέες παρέες και γενικότερα τα νέα πρόσωπα στη ζωή του. Η ανασφάλεια το γεμίζει με άγχος, με
αποτέλεσμα να εμφανίζει ίσως διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Το πέρασμα από ένα σταθερό
πλαίσιο και συνήθως από ένα πλαίσιο που επιτρέπει πολλά, όπως αυτό του νηπιαγωγείου, σε ένα πιο
απαιτητικό πλαίσιο, όπως αυτό του δημοτικού, ενέχει εκπλήξεις αλλά και κινδύνους. Οι συνηθέστερες
αλλαγές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι: α) το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαμονής τους
μέσα στην τάξη, β) η αύξηση των προσδοκιών για ατομική εργασία, γ) η λιγότερη ατομική βοήθεια
με την παράλληλη συναισθηματική υποστήριξη του εκπαιδευτικού, δ) το διαφορετικό περιεχόμενο
προγράμματος, ε) η διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και προσέγγισης των μαθητών* από
τον εκπαιδευτικό*, στ) η παρουσία πολύ μεγαλύτερων (ηλικιακά) παιδιών στον σχολικό χρόνο, ζ) η
μεγαλύτερη αυλή με λιγότερα παιχνίδια και περισσότερους κινδύνους λόγω της διακίνησης πολλών
και μεγαλύτερων παιδιών, η) η διαχείριση του χρόνου των διαλειμμάτων και των χρημάτων για το
κυλικείο, θ) οι αλλαγές στον τύπο και τον βαθμό εμπλοκής των γονέων.
Η αδυναμία προσαρμογής των παιδιών στις νέες αλλαγές κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου
μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξή τους, την κοινωνικοποίησή τους αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους
(Μπαγάκης et al., 2006. Entwisle & Alexander, 1998).
Ως εκ τούτου, η ανάγκη για εφαρμογή του προγράμματος ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο
δημοτικό εξυπηρετεί την άρση πολλών από τους πιο πάνω κινδύνους και θα αποτελούσε ανάχωμα
στα ρήγματα της μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν:
• προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες
• αυτοπεποίθηση
• ετοιμότητα σε νέες εμπειρίες
• σχέσεις με άλλα παιδιά ή/και εκπαιδευτικούς.
Επιπρόσθετα, ένα τέτοιο πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων και
βοηθά να θέσουν τις βάσεις για νέες μορφές συνεργασίας και εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί ένας ενδεικτικός κύκλος δραστηριοτήτων και μία σύντομη
περιγραφή τους. Πρόκειται για ενδεικτική εισήγηση για τα σχολεία, τα οποία μπορούν να τη
διαμορφώσουν/αλλάξουν ανάλογα και με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες.

*Το αρσενικό γένος στη χρήση λέξεων όπως μαθητής, διευθυντής, βοηθός διευθυντής κ.λπ. καλύπτει και το θηλυκό γένος
των αντίστοιχων λέξεων και αντίστροφα.
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Δραστηριότητα 1η:
Σύσταση «Συντονιστικής Επιτροπής Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»
Τον Σεπτέμβριο, ήδη το δημοτικό σχολείο και τα γειτονικά του νηπιαγωγεία φροντίζουν για τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Σε αυτή συμμετέχουν ο διευθυντής ή βοηθοί διευθυντές του δημοτικού, η διευθύντρια ή διευθύνουσα γειτονικών
νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικοί Α΄ τάξης και προδημοτικής και ο οικείος εκπαιδευτικός ψυχολόγος του
δημοτικού. Την Επιτροπή συντονίζει ο διευθυντής ή ο βοηθός διευθυντής του δημοτικού σχολείου.
Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη διαμόρφωσης και υλοποίησης ειδικού Σχεδίου Δράσης. Φροντίζει
να συνέρχεται μία φορά κάθε τρίμηνο ή/και όποτε κριθεί αναγκαίο από τα μέλη της.

Δραστηριότητα 2η:
Ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των δασκάλων της Α΄ τάξης δημοτικού και των νηπιαγωγών,
ιδιαίτερα της προδημοτικής
Σε συνεργασία των διευθύνσεων των δύο σχολείων, ιδιαίτερα των γειτονικών, είναι σημαντικό να γίνεται προγραμματισμός ανταλλαγής επισκέψεων, τόσο στην αρχή της σχολικής χρονιάς όσο και κατά
τη διάρκεια. Οι ανταλλαγές πρέπει να γίνονται με ανάλογες διευθετήσεις των δύο σχολικών μονάδων,
αφού τα ωρολόγια προγράμματα των δύο βαθμίδων δεν ταυτίζονται. Σκοπός είναι η ανάπτυξη μίας
συνεχούς εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στις σχολικές μονάδες προς όφελος των παιδιών.
Αναλυτικότερα:
•Η
 νηπιαγωγός να επισκέπτεται την Α΄ τάξη κατά την έναρξη της χρονιάς (Σεπτέμβριο), για να
γνωρίσει το περιβάλλον της Α΄ τάξης, αλλά και να δει τα παιδιά ατομικά, αν ήταν η δασκάλα τους
την προηγούμενη χρονιά. Παρακολούθηση μαθήματος (Α΄ τρίμηνο).
•Η
 δασκάλα της Α΄ τάξης, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής των παιδιών στο νηπιαγωγείο
(τέλος Οκτωβρίου) να επισκέπτεται το νηπιαγωγείο, για να γνωρίσει το περιβάλλον της τάξης
του νηπιαγωγείου σε αυτή τη χρονική περίοδο. Να ληφθεί υπόψη ότι οι επισκέψεις πρέπει να
είναι σύντομες, με σκοπό τη γνωριμία, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερου εύρους του ωρολογίου
προγράμματος του νηπιαγωγείου. Να δοθεί έμφαση στις μορφές οργάνωσης της μάθησης και
στην οργάνωση της τάξης.
•Π
 αρακολούθηση μαθημάτων από δασκάλους της Α΄ τάξης στο νηπιαγωγείο (Ιανουάριος - Φεβρουάριος, Μάιος - Ιούνιος). Να αποφασίζεται εκ των προτέρων το/τα γνωστικό/ά αντικείμενο/α, στο/στα οποίο/οποία θα οργανωθούν οι διδακτικές προσπάθειες ώστε να γίνουν οι ανάλογες παρακολουθήσεις.
•Σ
 υνδιδασκαλία μαθημάτων από δασκάλους της Α΄ τάξης και νηπιαγωγών στο νηπιαγωγείο σε
συνεργασία (Απρίλιος - Μάιος). Κοινή συνεδρία των δασκάλων της Α΄ τάξης και των νηπιαγωγών
για την οργάνωση της συνδιδασκαλίας μαθημάτων (Μάρτιος). Η ανάπτυξη μαθημάτων δίνει την
ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εστιάζουν στη συνοχή και τη συνέπεια των Α.Π., ιδιαίτερα αν
επικεντρωθούν σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία αναπτύσσονται και στα δύο Α.Π.

6

•Η
 συνδιδασκαλία μπορεί να έχει διάρκεια ένα σαραντάλεπτο. Πέρα από τα παιδιά και τους
εκπαιδευτικούς των εμπλεκόμενων τάξεων προδημοτικής και Α΄ τάξης, θα μπορούσαν να παρακολουθούν αυτή τη δράση οι διευθυντές των δύο σχολικών μονάδων, όπως και άλλοι εκπαιδευτικοί άλλων τάξεων, αν το επιθυμούν ή/και εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Δραστηριότητα 3η:
Επίσκεψη των παιδιών της Α΄ τάξης στο νηπιαγωγείο
Η τρίτη δραστηριότητα αρχίζει τον Οκτώβριο, όπου τα παιδιά της Α΄ τάξης του δημοτικού επισκέπτονται το γειτονικό νηπιαγωγείο και θυμούνται πώς περνούσαν. Παρακολουθούν μαζί με τα παιδιά του
νηπιαγωγείου τη διδασκαλία παραμυθιού.
Το δημοτικό σχολείο καθορίζει σε συνεργασία με το νηπιαγωγείο την ημέρα, την ώρα αλλά και τη
διάρκεια της συνάντησης στο νηπιαγωγείο (ενεργοποιείται προς τούτο η «Συντονιστική Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» που παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις).
Λαμβάνεται υπόψη ότι ο αριθμός των παιδιών της Α΄ τάξης που θα επισκέπτεται το νηπιαγωγείο δεν θα
υπερβαίνει τον αριθμό των παιδιών της προδημοτικής τάξης του νηπιαγωγείου.
Θα πρέπει να προηγηθεί μία οργανωτική δουλειά από τις δύο εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγό και δασκάλα Α΄ τάξης), για να οριστεί ένα παιδί της Α΄ τάξης του δημοτικού ως «Φιλαράκι» για κάθε παιδί
προδημοτικής που θα φοιτήσει τη νέα σχολική χρονιά στο δημοτικό.
Όταν έρθουν τα παιδιά του δημοτικού στο νηπιαγωγείο θα κάθονται σε κύκλο μαζί με τα άλλα παιδιά
και θα παρουσιάζουν τους εαυτούς τους.
Ακολούθως, γνωρίζονται τα «Φιλαράκια».
Με στόχο τη μεταφορά θετικών συναισθημάτων για το δημοτικό σχολείο, κάποια παιδιά του δημοτικού παρουσιάζουν μία σύντομη περιγραφή με πράγματα που τους άρεσαν στο δημοτικό (π.χ. μεγάλη
αυλή, πολλές δραστηριότητες και μαθήματα, κυλικείο που αγοράζεις κάτι που θέλεις).
Στη συνέχεια, να παρακολουθούν όλα τα παιδιά μαζί ένα παραμύθι που θα το επιλέξουν από πριν τα
παιδιά του νηπιαγωγείου με τη δασκάλα τους, στο πλαίσιο της σύντομης προετοιμασίας που γίνεται
από τη νηπιαγωγό, για να υποδεχτούν με χαρά τους παλιούς μαθητές του νηπιαγωγείου.
Θα ακολουθεί συζήτηση γύρω από το παραμύθι και τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα κερνούν (π.χ.
χυμό) τους προσκεκλημένους τους και τη δασκάλα τους.
Αποχαιρετά ο ένας τον άλλο και οι εκπαιδευτικοί θυμίζουν στα παιδιά ότι θα ξαναβρεθούν σύντομα
στον χώρο του δημοτικού.

Δραστηριότητα 4η:
Επίσκεψη παιδιών του νηπιαγωγείου στο δημοτικό σχολείο
Η προετοιμασία των παιδιών, τόσο του νηπιαγωγείου όσο και του δημοτικού σχολείου θα πρέπει να
προηγείται της επίσκεψης.
i. Παιδιά νηπιαγωγείου:
Πριν από την επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο είναι καλό τα παιδιά του νηπιαγωγείου να θυμούνται
και να μιλάνε για το «Φιλαράκι» τους, το οποίο γνώρισαν κατά την επίσκεψη των παιδιών της Α΄ τάξης
του δημοτικού στο νηπιαγωγείο (βλ. δραστηριότητα 3). Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη ζωγραφιά
που είχαν κάνει ή τη φωτογραφία που είχε ληφθεί κατά τη δραστηριότητα 3 για να περιγράψουν το
«Φιλαράκι» τους. Μπορούν να συγκρίνουν το «Φιλαράκι» τους με τον εαυτό τους [Σημείωση: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και αμέσως μετά τη λήξη της δραστηριότητας 3].
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Εν αναμονή της επίσκεψης στο δημοτικό σχολείο, τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά
τους, π.χ. με τη χρήση εικόνων, σεναρίων, κούκλων που παρουσιάζουν διαφορετικά συναισθήματα.
Η συζήτηση να επικεντρώνεται στο τι σκέφτονται τα παιδιά, πώς νιώθουν και στο γιατί μπορεί να έχουν
διαφορετικά συναισθήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίζουν πώς φαντάζονται
το δημοτικό σχολείο και να παρουσιάζουν τις ζωγραφιές τους στο ζευγάρι τους ή στην ολομέλεια,
περιγράφοντας τον χώρο που ζωγράφισαν.
ii. Παιδιά Α΄ τάξης δημοτικού:
Αντίστοιχα, τα παιδιά της Α΄ τάξης δημοτικού προετοιμάζονται για την υποδοχή των παιδιών του νηπιαγωγείου και οργανώνουν τη μέρα φιλοξενίας από κοινού με τους εκπαιδευτικούς τους. Η προετοιμασία των παιδιών μπορεί να περιλαμβάνει συζήτηση για το πώς το δικό τους «Φιλαράκι» (που είναι
πλέον στη Β΄ τάξη) τα έχει βοηθήσει ή τα βοηθάει, καθώς και προετοιμασία για το πώς τα ίδια τα παιδιά
θα φροντίζουν τα μικρότερα «φιλαράκια» τους από το νηπιαγωγείο, ώστε να νιώθουν όμορφα στο δημοτικό σχολείο. Επίσης, μπορεί να γίνει δραστηριότητα που να αφορά στα συναισθήματα που μπορεί
να νιώθει το «Φιλαράκι» τους που θα έρθει από το νηπιαγωγείο (π.χ. με σενάρια, κουκλοθέατρο, εικόνες, σχέδια). Χρησιμοποιείται ενδεικτικό σενάριο για την προετοιμασία των παιδιών της Α΄ τάξης, ειδικότερα για την ώρα του διαλείμματος που αφορά στον εντοπισμό ενός μικρού παιδιού που κάθεται
μόνο του στο παγκάκι. Τα παιδιά μπορούν (π.χ. με υπόδυση ρόλων) να υποδεικνύουν τρόπους για να
το εντάξουν στην ομάδα και στο παιχνίδι ή για να του κρατούν συντροφιά, αν αυτό δεν θέλει να παίξει.
Η επίσκεψη στο δημοτικό σχολείο μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων που στοχεύουν
στην εξοικείωση των παιδιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες:
•Π
 εριδιάβαση στους χώρους του σχολείου και ονομασία τους / Πού βρίσκεται κάθε χώρος (κοντά στο …, δίπλα στο …) / Πού πηγαίνουν τα παιδιά για να φάνε πρωινό / να κάνουν γυμναστική
/ να παίξουν το διάλειμμα / να ψωνίσουν το φαγητό τους / να πιουν νερό κ.λπ.
• Παρακολούθηση μαθήματος (π.χ. συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών προδημοτικής και Α΄ τάξης δημοτικού)
• Ομαδικό παιχνίδι (π.χ. γνωριμίας, βελτίωσης της εμπιστοσύνης)
• Κοινή ώρα διαλείμματος: Τα παιδιά παίζουν μαζί στην αυλή του σχολείου
•Α
 ναστοχασμός: Ζωγραφίζω μια χαρούμενη στιγμή που πέρασα μαζί με άλλους στο δημοτικό
σχολείο.
Μετά από την επίσκεψη, τα βιώματα των παιδιών είναι καλό να αξιοποιούνται στο μάθημα. Τα παιδιά
του νηπιαγωγείου μπορούν να συγκρίνουν συνήθειες των παιδιών του δημοτικού σχολείου με τις
δικές τους ή τους χώρους του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου (π.χ. σε σχέση και με τις
ζωγραφιές που έφτιαξαν πριν από την επίσκεψη). Επίσης, μπορούν να συζητούν για τα συναισθήματα
που έχουν μετά την επίσκεψη (π.χ. ποια συναισθήματά μου άλλαξαν και ποια έμειναν ίδια; Τι με φόβισε / έκανε να νιώσω άσχημα).
Παράλληλα, για τα παιδιά της Α΄ τάξης δημοτικού η μέρα της επίσκεψης μπορεί να αξιοποιείται σε
διάφορα μαθήματα (π.χ. αφήγηση σειράς γεγονότων - παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου).

Δραστηριότητα 5η:
Ταξιδιωτική βαλίτσα
Η Συντονιστική Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό ετοιμάζει μία
«ταξιδιωτική βαλίτσα», η οποία περιέχει υλικό που συναντάμε κυρίως σε ένα δημοτικό σχολείο και
ειδικότερα σε μια Α΄ τάξη. Οι δασκάλες της Α΄ τάξης του δημοτικού μπορεί να εμπλέκουν και τα παιδιά
της τάξης τους στην ετοιμασία της βαλίτσας. Μπορεί να αφιερώνουν 1-2 περιόδους και να ζητούν από
τα παιδιά της Α΄ τάξης να εισηγηθούν τι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στα παιδιά του νηπιαγωγείου
έτσι ώστε να μάθουν όσα πιο πολλά πράγματα μπορούν για το δημοτικό.
Θα μπορούν, επίσης, με τη βοήθεια της δασκάλας να γράψουν ένα γράμμα - μήνυμα προς τα μελλοντικά πρωτάκια, το οποίο γράμμα θα συνοδεύει τη βαλίτσα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε, ότι η βαλίτσα
μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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• Στολή μαθητή
• Βιβλία δημοτικού (Γλώσσα, Μαθηματικά - Α΄ τεύχος)
• Παραμύθια
• Τιμοκατάλογος κυλικείου και πορτοφόλι
• Φωτογραφίες στους χώρους του δημοτικού
• Κασετίνες και άλλη γραφική ύλη
• Φωτογραφικό άλμπουμ εκδηλώσεων (Β΄ τρίμηνο).
Από την τρίτη βδομάδα του Ιανουαρίου η «ταξιδιωτική βαλίτσα» θα ταξιδεύει σε όλα τα νηπιαγωγεία όπου υπάρχουν παιδιά τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο.
Η Συντονιστική Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σε επίσκεψή της στο
πρώτο νηπιαγωγείο (πιθανόν το πλησιέστερο σε απόσταση) που τροφοδοτεί παιδιά παραδίδει τη βαλίτσα στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μετάβασης του νηπιαγωγείου. Η βαλίτσα, στη συνέχεια,
ταξιδεύει σε όλες τις τάξεις του νηπιαγωγείου που περιλαμβάνουν παιδιά προδημοτικής ηλικίας. Η
κάθε νηπιαγωγός, αφού παραλάβει τη βαλίτσα, αφιερώνει όσο χρόνο θεωρεί απαραίτητο για να την
αξιοποιήσει, συζητώντας για το περιεχόμενο, τον αποστολέα και το υλικό που περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, μπορεί να προβλέπουν (να ζωγραφίσουν) το περιεχόμενο της βαλίτσας, να περιγράφουν
τα αντικείμενα και τη χρήση τους, τι άλλο θέλουν να έχει και δεν υπάρχει μέσα στη βαλίτσα κ.λπ. Η
νηπιαγωγός προτρέπει, επίσης, τα παιδιά να μοιραστούν συναισθήματα που τους προκαλούν τα υλικά
(π.χ. χαρά για τον κατάλογο κυλικείου και που θα μπορώ να αγοράζω πράγματα μόνος μου κ.λπ.).
Τα παιδιά, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, μπορούν να στείλουν ευχαριστήρια επιστολή στο δημοτικό
και ενδεχομένως να ρωτούν για κάποιο συγκεκριμένο υλικό της βαλίτσας ή να ζητούν περαιτέρω
πληροφορίες. Στη συνέχεια, η βαλίτσα ταξιδεύει στα υπόλοιπα νηπιαγωγεία που τροφοδοτούν με
παιδιά το δημοτικό. Η Συντονιστική Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
διασφαλίζει ότι η ταξιδιωτική βαλίτσα θα επισκεφτεί όλα τα νηπιαγωγεία και ανάλογα με τα τμήματα
προδημοτικής που υπάρχουν σε κάθε σχολείο θα παραμείνει για όσο χρειαστεί.
Για να γίνει ακόμη πιο δημιουργικό το ταξίδι της βαλίτσας, μπορεί η Συντονιστική Επιτροπή Μετάβασης να ετοιμάσει αυτοκόλλητες ετικέτες με τους προορισμούς, τον αποστολέα κ.λπ.
Σημ. Αν ο αριθμός των νηπιαγωγείων που τροφοδοτούν το δημοτικό είναι μεγάλος, μπορούν να ετοιμάζονται δύο ταξιδιωτικές βαλίτσες.

Δραστηριότητα 6η:
Συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
Η έκτη δράση του Προγράμματος περιλαμβάνει κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, όπως διεξαγωγή κοινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή/και αλληλοπαρακολούθηση εκδηλώσεων.
Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται μια συνάντηση μεταξύ των διευθυντών του δημοτικού και του
νηπιαγωγείου, με σκοπό να καταγραφούν κοινές εκδηλώσεις-δραστηριότητες. Ο διευθυντής του δημοτικού παρουσιάζει τις εκδηλώσεις του σχολικού έτους και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου επιλέγει
τις δραστηριότητες στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν ή απλώς να παρακολουθήσουν. Βέβαια,
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πιθανόν να προγραμματίζονται κι άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να προκύψουν από εκπαιδευτικά προγράμματα και μπορούν να πραγματοποιούνται από κοινού.
Αφού συναποφασίσουν, καταρτίζεται πρόγραμμα υλοποίησης των κοινών εκδηλώσεων. Ενδεικτικές
κοινές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:
• Κοινός αγιασμός κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς
• Κοινοί εκκλησιασμοί
• Όλες οι εθνικές επέτειοι (1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, 1η Απριλίου)
• Τελική πρόβα χριστουγεννιάτικης γιορτής του δημοτικού
• Γιορτή του δέντρου
•Γ
 ιορτή των γραμμάτων (διήγηση παραμυθιού από συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, συμμετοχή
στην έκθεση βιβλίου κ.λπ.)
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• Γιορτή της μητέρας
• Εκδηλώσεις Τσικνοπέμπτης (συμμετοχή στα παιγνίδια, συμμετοχή στο φαγητό)
• Κυνήγι πασχαλινών αβγών πριν από το Πάσχα (παιγνίδι, κυρίως, της Α΄ και Β΄ τάξης)
•Σ
 υμμετοχή με γονείς στο «πανηγύρι χαράς» που συνηθίζουν να οργανώνουν οι Σύνδεσμοι
Γονέων στο δημοτικό
• Κοινές επιμορφωτικές εκδηλώσεις, π.χ. διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια κ.λπ.
Αυτό το μέρος του Προγράμματος αποσκοπεί αφενός στη γνωριμία των μαθητών/τριών του νηπιαγωγείου με τις δράσεις του δημοτικού σχολείου και αφετέρου στο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον νέο
αυτό χώρο. Οι συχνές επισκέψεις σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν το δημοτικό
σχολείο καλύτερα, να κάνουν νέους φίλους, να εξοικειωθούν με τον χώρο, τις αίθουσες διδασκαλίας, την αυλή του, την αίθουσα πολλαπλής χρήσης κ.λπ., ιδιαίτερα αν το νηπιαγωγείο δεν βρίσκεται
μέσα στον χώρο του δημοτικού σχολείου.
Καταληκτικά, με αυτή τη δράση θα βοηθηθούν τα παιδιά του νηπιαγωγείου στην ομαλότερη ένταξή
τους στο δημοτικό, αφού ο χώρος του νέου τους σχολείου δεν θα είναι πια άγνωστος, αλλά αντίθετα
θα είναι πιο οικείος.

Δραστηριότητα 7η:
Συνάντηση γονέων των παιδιών της προδημοτικής στο δημοτικό σχολείο
Μετά το Πάσχα ή λίγο πριν από αυτό οι γονείς των γειτονικών νηπιαγωγείων που τροφοδοτούν το δημοτικό σχολείο συναντώνται στο δημοτικό με τον διευθυντή του σχολείου, τις δασκάλες της Α΄ τάξης
και τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο του δημοτικού. Το παρών τους δίνουν όλα τα μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.
Στη συνάντηση αυτή ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος ενημερώνει τους γονείς για το συναισθηματικό μέρος που αφορά στην ομαλή μετάβαση των παιδιών τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Ο διευθυντής του δημοτικού καλωσορίζει τους γονείς και τους μιλά για το σχολείο, την ιστορία του, τη σύνθεσή
του, το όραμά του, τους στόχους του. Τέλος, μια δασκάλα της Α΄ τάξης ενημερώνει τους γονείς για το
έργο που γίνεται στην Α΄ τάξη. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να νιώσουν οι γονείς ασφάλεια για
το πού πάνε τα παιδιά τους, να λύσουν απορίες που τυχόν έχουν, να άρουν λανθασμένες εντυπώσεις
που πιθανόν να έχουν και να αποκτήσουν γνώση του τι αναμένεται από τους ίδιους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους.

Δραστηριότητα 8η:
Ανοιχτή Μέρα - Open Day
Η όγδοη δραστηριότητα αφορά στην ολοήμερη επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου στο δημοτικό
σχολείο. Η δραστηριότητα αυτή, που θα είναι και η τελευταία, προγραμματίζεται για τις τελευταίες μέρες του Μαΐου. Θα είναι μια μέρα χαράς και δημιουργικότητας για όλα τα παιδιά και εκπαιδευτικούς
του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, ένα μεγάλο δημιουργικό πανηγύρι.
Στη δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη και η συμμετοχή των γονέων του νηπιαγωγείου, αλλά και
του Συνδέσμου Γονέων του δημοτικού. Μία «ανοιχτή μέρα» στο σχολείο μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας και να αποτελεί συναισθηματική εμπειρία για γονείς και παιδιά. Στόχος είναι να αποκτήσουν
τα παιδιά χαρούμενες, θετικές εμπειρίες, να νιώσουν ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή για το δημοτικό
σχολείο, εμπειρίες οι οποίες θα τα συντροφεύουν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.
Η μέρα αρχίζει με υποδοχή του νηπιαγωγείου από το δημοτικό. Όλα τα παιδιά του δημοτικού μαζί
με τους εκπαιδευτικούς υποδέχονται τα παιδιά του νηπιαγωγείου στο προαύλιο με μπαλόνια. Στην
είσοδο υπάρχει μεγάλη αφίσα «καλωσορίσατε», την οποία ετοίμασαν τα παιδιά του δημοτικού. Ακολουθεί παρέλαση όλων των παιδιών στην αυλή του σχολείου με κατάλληλη χαρούμενη μουσική. Η
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διευθύντρια τούς καλωσορίζει όλους στο σχολείο. Ακολουθεί τραγούδι από τα παιδιά του δημοτικού
και, ακολούθως, από τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Τα μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού αποχωρούν.
Μένουν τα μικρότερα παιδιά (Α΄ και Β΄ τάξης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και το μέγεθος του σχολείου). Στη συνέχεια, ο Σύνδεσμος Γονέων του δημοτικού σχολείου προσφέρει πρόγευμα στα παιδιά
του νηπιαγωγείου και δημοτικού και κεραστικά για όλους τους γονείς. Τα παιδιά τρώνε, γνωρίζονται
και κάνουν διάλειμμα μαζί. Οι γονείς μπορούν, αν θέλουν, να αποχωρήσουν. Θα ακολουθήσουν κοινές δημιουργικές δραστηριότητες (σταθμοί) από διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Α.Π., τις οποίες
θα διοργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν: παραμύθι και
θεατρικό παιχνίδι, μουσική και χορό, γυμναστική, τέχνη και κατασκευές, μαθηματικά, επιστήμη (τα
πειράματα με σαπουνόφουσκες είναι διασκεδαστικά).
Η μέρα κλείνει με κοινά τραγούδια από όλα τα παιδιά. Στα παιδιά του νηπιαγωγείου προσφέρονται μικρά αναμνηστικά δωράκια, π.χ. κονκάρδες με το όνομά τους, τετράδια, μολύβια, σελιδοδείκτες κ.λπ.

Επίλογος
Σε κάθε δραστηριότητα από τις πιο πάνω επιχειρήθηκε να δοθεί ένα πλαίσιο, στο οποίο τα σχολεία
της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης να μπορούν να κινούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση των παιδιών από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η
ευαισθητοποίηση των διευθύνσεων και του προσωπικού των σχολείων προδημοτικής και δημοτικής
εκπαίδευσης, με σκοπό να αρθούν τα όποια εμπόδια, κυρίως συναισθηματικά αλλά και γνωσιολογικά
καθώς και δεξιοτήτων, τα οποία μπορεί να δυσκολεύουν την ένταξη των μικρών παιδιών στην Α΄ τάξη.
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