
Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης  
που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. 



Το πρόγραμμα βασίστηκε  
στο αναπτυξιακό  
οικολογικό μοντέλο  
(εισήγηση,  Έφη Γουργιώτου,  
λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα  
Προσχολικής Εκπαίδευσης ,  
του Παν/μιου Κρήτης  ) 
και πραγματοποιήθηκε  
με την επιστημονική υποστήριξη  
του σχολικού συμβούλου της 1ης Ε. Π. Εύβοιας 
 κ. Πέτρου Ορφανού. 
 



• Η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των 
νηπίων στο Δημοτικό. 
 

• Η συνέχεια, μέσα από δραστηριότητες, 
που θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ 
σπιτιού – νηπιαγωγείου και δημοτικού. 

• Η προετοιμασία του Δημοτικού για την 
υποδοχή των νέων μαθητών. 
 

• Η σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με 
τις κοινωνικές υπηρεσίες και η στήριξη 
γονέων και παιδιών , όπου αυτό 
χρειάζεται.. 
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• 1. Τα προβλήματα προσαρμογής  των 
μαθητών  στην  πρώτη τάξη . 

• 2. Η σταθερή  συνεργασία μεταξύ των 
σχολικών μονάδων και η ενημέρωση για 
το μαθησιακό προφίλ των νηπίων,  
ώστε η μονάδα υποδοχής να μπορέσει 
να σχεδιάσει το εκπαιδευτικό της έργο. 

• 3. Η συνειδητοποίηση από τη μεριά των 
γονιών της ενότητας , της συνέχειας και 
της συνεργασίας στην εκπαίδευση. 
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για τους μαθητές: 
• Εξασφάλιση όρων ομαλής μετάβασης. 
• Γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού (χώροι, 

πρόγραμμα, ειδικότητες κ.τ.λ.) 
• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  και της αυτοεικόνας 

των μαθητών. 
• Εξασφάλιση της συνέχειας στις εμπειρίες των 

παιδιών και ευκαιρίες για δημιουργία νέων. 
• Συνειδητοποίηση της συνύπαρξης με μεγαλύτερα 

παιδιά. 
• Διαπίστωση κοινών μεθόδων και λειτουργιών. 
• Απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που 

επικρατούν και φορτίζουν τα νήπια με προκαταλήψεις 
για το Δημοτικό. 

• Συνάντηση με  γνωστά πρόσωπα στο χώρο του νέου 
τους σχολείου. 

• Να καλυφθεί το κενό της ασυνέχειας που συχνά 
δημιουργεί το πέρασμα από μια γνωστή κατάσταση  
σε μια άγνωστη .  



για τους εκπαιδευτικούς 
 
•Ενημέρωση για το μαθησιακό προφίλ των νηπίων. 
  
•Προετοιμασία του σχολείου για τη υποδοχή των 
νέων μαθητών. (υπόθεση όλου του συλλόγου και όχι 
των εκπαιδευτικών της Α΄τάξης).   
 
•Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και   αλληλεγγύης 
και μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών 
μονάδων. 
 
•Γνωριμία με τους γονείς και οικοδόμηση σχέσεων 
εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας. 
 
•Αποφυγή της (ισοπεδωτικής) λογικής που κρύβεται 
πίσω από τους χαρακτηρισμούς  «έτοιμος» ή «όχι 
έτοιμος», για το Δημοτικό. 
 



για τους Γονείς 
 
•Αύξηση εμπιστοσύνης προς το σχολείο και τους  
εκπαιδευτικούς. 

 
•Κατανόηση της ανάγκης για επικοινωνία και 
παροχή όλων των πληροφοριών  που πρέπει να 
γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για το παιδί.  
 
•Διαπίστωση της συνέχειας στην εκπαίδευση. 

 
•Αναγνώριση και εκτίμηση  από τους γονείς του 
θετικού έργου που γίνεται στην εκπαίδευση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 



• Σε κάθε  πρόγραμμα μετάβασης η μονάδα 
αφετηρίας, φέρει ένα μεγάλο  ποσοστό 
ευθύνης .  Καταγράφει τις προσδοκίες , τους 
φόβους , τις προκαταλήψεις ,  φροντίζει να τα 
φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα και 
ελέγχει τις εντυπώσεις και τις αλλαγές στη 
στάση τους. 
 

• Η μονάδα υποδοχής έχει το μεγάλο όφελος. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
παρουσιάζεται , συστήνεται  , επιδιώκοντας να 
αποδιώξει την ανασφάλεια και να 
δημιουργήσει προσδοκίες. 
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Οι εκπαιδευτικοί  
• Πρόταση και συναπόφαση πραγματοποίησης 

με βάση τις αναγκαιότητες. 
• Αρκετές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και 

στις δύο μονάδες για γνωριμία, συντονισμό, 
παρουσίαση των νηπίων ,καθορισμός των 
κοινών δράσεων. 

• Οριστικοποίηση του σχεδίου με την παρουσία 
και συνδρομή των σχολικών συμβούλων. 
 

Με τους μαθητές 
 
• Ανταλλαγές επισκέψεων. 
• Κοινές δραστηριότητες. 
• Αξιοποίηση επετειακών γεγονότων . 
• Δημιουργία ευκαιριών για κοινές δράσεις. 
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Οι κοινές δράσεις που επιλέχτηκαν : 
 
• Τα νήπια τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου 

στο Δημοτικό. 
 

• Η πρώτη τάξη επισκέπτεται το νηπιαγωγείο. 
 

• Τα νήπια περνούν μια ολόκληρη μέρα με το 
Δημοτικό στο πλαίσιο κοινής περιβαλλοντικής 
δράσης. 
 

• Οι δάσκαλοι παρακολουθούν την τελική γιορτή 
των νηπίων  και τα νήπια παίρνουν μέρος στη 
γιορτή του Δημοτικού. 
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Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ  στο νηπιαγωγείο η 
γνώση οικοδομείται ολιστικά. Με βάση τη 
μελέτη ενός θέματος κάθε φορά, γίνεται 
προσέγγιση   γνώσεων που συνδέονται με 
διαφορετικές μαθησιακές περιοχές.  
Στο νηπιαγωγείο η μάθηση οικοδομείται 
μέσα από το παιχνίδι , όπου τα παιδιά 
εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία και 
οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες έτσι 
ώστε να έχουν νόημα και σκοπό για τα 
παιδιά και να αξιοποιούν τις υπάρχουσες 
εμπειρίες τους. 
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Ανίχνευση των ιδεών και αντιλήψεων των νηπίων  

για το δημοτικό σχολείο 

 

 

Γιατί 
πηγαίνουμε 

στο δημοτικό 
σχολείο; 
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να μη μας  

κάνουν 

ότι θέλουν  

να μάθουμε  

να διαβάζουμε 

να γράφουμε 

να έχουμε 

φαντασία και 

 δημιουργία 



πωωωωωωω 

πώς  
φανταζόμαστε 

το δημοτικό σαν 
κτίριο; 

Πολλά παιδιά 
και πολλές 
δασκάλες 

Πολλές τάξεις 

Θρανία όπου 
κάθονται τα 

παιδιά 
Πίνακα για 

να 
γράφουνε 

Τσάντες με 
πολλά 
βιβλία 

Μεγάλα 
παράθυρα 

Κάνουν 2 μεγάλα 
διαλείμματα ,πιο 

μεγάλα από το 
νηπιαγωγείο 

Έχει μεγάλη 
αυλή 

Ανίχνευση των ιδεών και αντιλήψεων των 
νηπίων για το δημοτικό σχολείο 
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- συνάντηση με παλιούς 
συμμαθητές. 

-γνωριμία με τον διευθυντή του 
σχολείου και τις δασκάλες. 

-ανταλλαγή δώρων.  

   



«Μας είπαν τα κάλαντα και οι      

μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. 

Ερωτήσεις σε παλιούς συμμαθητές 

πώς τους φαίνεται το δημοτικό. 

Παρατηρήσαμε το σχολείο». 
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Με αφορμή τις ερωτήσεις 
των παιδιών για το 
μάθημα στο σχολείο,  
άρχισε η προετοιμασία 
για την επίσκεψη  του 
δημοτικού στο 
νηπιαγωγείο μας           

Συζήτηση με τα παιδιά για τις εντυπώσεις τους. 

Τελικά το δημοτικό ήταν όπως το είχαν φανταστεί; 

Τι είδαν;( βιβλία , τάξεις, οι δασκάλες κ.α) 
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Θα μας βοηθήσετε 

αν είναι δύσκολα;  

Αν κάνουμε  

λάθος ,  

τι θα γίνει ; 
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Τι θα έκαναν μαζί με τα  

πρωτάκια αφού  

ούτε ξέρουν να διαβάζουν 

ούτε να γράφουν; 

 

Μπορούσαν να ζητήσουν 
βοήθεια από τα μεγαλύτερα  

αδέρφια τους  για να  
κάνουν σωστά την εργασία  

στο σπίτι; 

 

Αν κάνουν λάθος, 
Τι θα γίνει; 

 



Πολλά διαλείμματα 

Έχουν εργασίες και 
διάβασμα στο σπίτι 

δεν πρέπει να κάνουν 
λάθη ( αντίληψη των 

γονέων που την 
μεταφέρουν στα παιδιά) 

Έχουν πολλά μαθήματα 

Πρέπει να κάνουν ωραία 
γράμματα για να μην 

μαλώνει η κυρία 

Έχουν και γυμναστική 

Αντιλήψεις 
των νηπίων 

για την 
μαθησιακή 
διαδικασία 

στο δημοτικό. 
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Πρέπει να κάνουν 
ωραία γράμματα για 
να μην τα μαλώνει η 
κυρία. 



Ποιος σας μίλησε  
για το δημοτικό; 

• Η αδελφή/ αδελφός. 

• Η μαμά. 

• Το έμαθα μόνος μου. 

• Από μεγαλύτερα 
παιδιά. 
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- Υιοθέτηση 
δραστηριοτήτων του 
δημοτικού σχολείου 
στο νηπιαγωγείο. 

- Προετοιμασία των 
νηπίων για μια 
δραστηριότητα από 
τις δασκάλες του 
δημοτικού. 
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•Επίσκεψη στο γνώριμό τους χώρο 
με τις δασκάλες τους. 
•Βρίσκουν το χώρο τους κινούνται άνετα 
Επικοινωνούν με τα νήπια. 
•Παρουσιάζουν διαβάζουν ένα θαλασσινό παραμύθι. 
•Ακολουθεί δραματοποίηση και συζήτηση μεταξύ των 
παιδιών 
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Στο νηπιαγωγείο 

 

• εργασία σε ομάδες με θέμα την θάλασσα . 

• Η έννοια της ανακύκλωσης και η σπουδαιότητα  τη. 

• Επίσκεψη από τις δασκάλες της πρώτης δημοτικού στο νηπιαγωγείο 
,προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα των παιδιών που είχαμε συζητήσει 
όπως: 

      - που θα τρώμε το φαγητό μας; 

               - θα έχουμε διάβασμα στο σπίτι; 

               -  μπορούμε να κάνουμε λάθη ; 

                 -πόσα είναι τα διαλείμματα ;   κ.α 

 

 

Τα παιδιά ένιωσαν εξοικειωμένα με την παρουσία των δασκάλων, οι οποίες  
παρακολούθησαν  πώς φτιάχνουμε ένα παραμύθι στο νηπιαγωγείο. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί  γονείς, 

    Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας ανάμεσα στο 

Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο , συνεργασία που αποτελεί παράδοση για τους 

εκπαιδευτικούς στο Βαθύ ,αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε με τη συνδρομή των σχολικών μας 

συμβούλων το πρόγραμμα μετάβασης «από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». 

     Στόχος μας  είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο νέο  περιβάλλον που 

θα τους υποδεχτεί την επόμενη σχολική χρονιά. Να γεφυρώσουμε το «χάσμα» ανάμεσα στο 

Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Να αξιοποιήσουμε όλες τις 

δυνατότητες στήριξης του παιδιού και της οικογένειας και της σύνδεσης  με τις κοινωνικές υπηρεσίες 

, όπου αυτό χρειάζεται. 

     Ήδη έχουν προηγηθεί κοινές δράσεις και ανταλλαγές επισκέψεων εκπαιδευτικών και παιδιών . Η 

κορύφωση των δράσεων θα γίνει την Τετάρτη 30 Μάιου , οπότε τα παιδιά και των δύο σχολείων θα 

πραγματοποιήσουν από κοινού συμβολικό καθαρισμό της ακτής στο Βαθύ και θα συνεχίσουν στο 

Δημοτικό σχολείο όπου μαζί με τους μαθητές της Α΄ τάξης θα αναπτύξουν μια σειρά από 

δημιουργικές  δραστηριότητες , εξυπηρετώντας τους στόχους του προγράμματος. 

 Σας ενημερώνουμε ότι έχουν κληθεί να παρευρεθούν  και οι δύο σχολικοί σύμβουλοι . 

Τα νήπια θα παραμείνουν όλες τις διδακτικές ώρες στο Δημοτικό. 

(Διευκρίνιση : Θα συμμετέχουν μόνο τα νήπια . Όχι τα προνήπια.) 

Οι γονείς των νηπίων που παρακολουθούν το κανονικό ωράριο, θα πάρετε  τα παιδιά σας  από το 

Δημοτικό σχολείο . 

 Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό σχολείο, την Τετάρτη 30 Μάιου, στις 12.00 ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα  και της δικής σας παρουσίας , γνωριμίας και επικοινωνίας με το νέο σχολικό 

περιβάλλον. 

Βαθύ 25 Μαΐου 201 

 

η προϊσταμένη                              ο διευθυντής 

του Νηπιαγωγείου Βαθέος                              του Δημοτικού σχολείου 

       Ελένη Ζαρούλη                                       Αντώνης Νικολακάκης 

  

Νηπιαγωγείο 

Βαθέος Αυλίδας 

Δημοτικό Σχολείο 

Βαθέος Αυλίδας 



Στο Δημοτικό 

 

• Ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού.  

• Προετοιμασία του σχολείου για να 
φιλοξενήσει τα νήπια . 

• Προετοιμασία υλικών  και διακριτικών  των 
ομάδων. 

• Φροντίδα ,με τη συνεργασία του Δήμου, να 
αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στην 
ακτή από «επικίνδυνα» σκουπίδια. 

 

• Οι μαθήτριες της Έκτης αναλαμβάνουν ρόλο 
ευθύνης στη φροντίδα των νηπίων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 

•Συνάντηση  
•Συμβολικός καθαρισμός  
•Σχηματισμός των κοινών ομάδων  
  νηπίων και πρώτης.  
•Παιχνίδια στην καθαρή άμμο. 
•Συλλογή υλικών.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 

•. Επιστρέφουν στο Δημοτικό όλοι 
μαζί. 
 
•Εργασίες κοινών ομάδων μέσα στις 
τάξεις με τη       συνεργασία των 
εκπαιδευτικών. 
 
•Οι ομάδες φτιάχνουν μαζί μια  
ιστορία (παραγωγή λόγου). 
 



•Συνεργάζονται στην 
κατασκευή χειροτεχνιών με 
βάση τα υλικά που βρήκαν 
στην ακτή. 
•Οι εργασίες παρουσιάζονται 
από τις ομάδες σε όλα τα 
παιδιά. 
•Γνωρίζονται με  τη μουσικό 
του σχολείου 
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•   Οι γονείς μπαίνουν στο χώρο του 
σχολείου τους υποδέχεται ο    διευθυντής 
του σχολείου και πολύ σύντομα ο ίδιος 
και η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείο  
διατυπώνουν σύντομα τους  στόχους του 
προγράμματος . 
•   Ο Διευθυντής Π.Ε. της Εύβοιας ο κ. 
Γιώργος Συρίμης και ο σχολικός 
σύμβουλος κ. Πέτρος Ορφανός είναι ήδη 
στο σχολείο παρακολουθώντας το 
πρόγραμμα. 
•Μιλούν στους γονείς και στα παιδιά 
υπογραμμίζουν την αξία   των δράσεων 
μετάβασης στους γονείς και την ανάγκη 
επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας.  
•Τονίζεται από όλους η διάθεση 
υποστήριξης οικογένειας και μαθητών και 
σε  συνεργασία με τις κοινωνικές 
υπηρεσίες. 
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• Συζητήσεις για το δημοτικό πως φαντάζονται 
τον εαυτό τους εκεί. 

• Τα συναισθήματα τους: αν και ένιωθαν 
ανασφάλεια ήταν ενθουσιασμένα και χωρίς 
άγχος για  το «μάθημα» στο δημοτικό. 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ . ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ . 2012 



• Διασκέδασαν  

• Τους άρεσε το παραμύθι  
που τους διάβασε η 
δασκάλα. 

• Δεν τα μάλωσε κανείς όταν 
έκαναν λάθος. 

• Οι δασκάλες ήταν πολύ 
καλές. 
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Η επίσκεψη είχε επιτυχία καθώς από συζήτηση που 
ακολούθησε με τα παιδιά καταλήξαμε στα εξής 
συμπεράσματα: 

•Τα παιδιά το διασκέδασαν. 

•Αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτά και τις 
δασκάλες του δημοτικού. 

•Είδαν ότι υπάρχει μία συνέχεια στις  προηγούμενες 
εκπαιδευτικές τους εμπειρίες.  

•Κατανόησαν ότι στο σχολείο πηγαίνουμε για να 
μάθουμε και ότι θα κάνουμε λάθη – ο ρόλος του 
δασκάλου είναι να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε. 

•όλα τα παιδιά ήθελαν ακόμη μία ημέρα στο δημοτικό. 

•Ένιωσαν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα  
καταφέρουν. 
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από την άλλη δεν θέλουν να 
φύγουν από το νηπιαγωγείο 
γιατί : 

• Διασκεδάζουν μαθαίνοντας.  

• Έχει πιο ωραία αυλή. 

• Παίζουν περισσότερο. 

• Δεν θέλουν να έχουν άντρα 
δάσκαλο. 

• Κάνουμε ωραία πράγματα 
και δεν καθόμαστε συνέχεια 
στην καρέκλα. 
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Εκπαιδευτικοί του δημοτικού παρακολούθησαν  

τη γιορτή του νηπιαγωγείου, 

 ενώ τα  νήπια πήραν μέρος στη γιορτή του 

δημοτικού. 



• Από τις εντυπώσεις των νηπίων φαίνεται ότι  

το πρόγραμμα εξελίσσεται θετικά. 

 

• Ήδη στο Δημοτικό γνωρίζουμε για τα νήπια 

περισσότερα από όσα ξέραμε  στο ξεκίνημα της 

σχολικής χρονιάς για τα παιδιά της φετινής 

πρώτης.  

• Οι παρατηρήσεις των νηπίων μας βοηθούν στην 

προετοιμασία της νέας χρονιάς. (βιβλία)   

 

• Στους γονείς έχει διαμορφωθεί η εικόνα ενότητας, 

συνέχειας και σύνδεσης της εκπαίδευσης. Κλίμα 

εμπιστοσύνης προς τους εκπαιδευτικούς. 

 

• Ισχυροποίηση των δεσμών συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών, κλίμα αισιοδοξίας , 

αυτοπεποίθησης και αλληλεπίδρασης. 

 

• Σημαντικό στοιχείο η στήριξη του προγράμματος 

από τον Διευθυντή του νομού και τους σχολικούς 

συμβούλους. 
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Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν  εξυπηρετήθηκαν . 

 

Σε ότι αφορά τους μαθητές 

• Η προσαρμογή τους με την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς ήταν άμεση και εύκολη. 

 

Σε ότι αφορά τους γονείς. 

• Διαπίστωση της συνέχειας και της ενότητας στην 
εκπαίδευση. 

• Εμπιστοσύνη – αναγνώριση – συνεργασία. 

 

 

 



Σε ότι αφορά  
στους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες. 
 
•Γνώση του μαθησιακού προφίλ των νηπίων. 
 (Χωρισμός τμημάτων). 
 
•Αξιοποίηση των παρατηρήσεων των νηπίων . 
   (Διαμόρφωση τάξεων και αυλής) 
 
•Άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση διαγνωσμένων  
μαθησιακών δυσκολιών. 
 
•Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας 
 με τους γονείς. 



Ανατροφοδότηση: 
 
Το φετινό πρόγραμμα: 
 
•Ξεκίνησε νωρίτερα. 
 

•Σχεδιασμός των δράσεων  με μικρότερες ομάδες, 
συχνότερες - περισσότερες δράσεις. 
 

•Εμπλοκή  περισσότερων τάξεων . 
 



•Κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών των δύο μονάδων. 

 

•Αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων ως 

πρόκληση (?) από την εφαρμογή  της 

μετάβασης. 
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