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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με 
γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική: Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη 
(Διδάκτορας Ψυχολογίας Α.Π.Θ) 

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης 

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Δασικής Πληροφορικής, στο 
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής στο Δ.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνο-
λογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 

Αντωνίου Σταμάτης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.- ΕΚΠΑ / Ψυ-
χολογία ΑΜΕΑ-Οργανωσιακή Ψυχολογία   

Αντωνίου Φαίη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ.Δ.Ε. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Κατεύθυνση 
Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Dr of 
Philosophy (PhD) με τίτλο «Improving Reading Comprehension in Students with 
Special Educational Needs» («Ενίσχυση της Αναγνωστικής Κατανόησης Μαθητών με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες») («Magna cum laude»), Τμήμα Εκπαιδευτικής Ψυχο-
λογίας, Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt 

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα, Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - 
Ε.Κ. «Αθηνά» 

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

Αυγερινός Ανδρέας, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-
σμού, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Βαβουγυιός Διονύσης, Καθηγητής ΠΤΕΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυσική και η 
Διδακτική της) 

Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 

Βεντίκος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
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Βερναδάκης Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
Αθλητισμού, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (διδακτικό αντικείμενο: Ε-
φαρμογές Τ.Π.Ε. στη Φυσική Αγωγή) 

Βρανά Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Τ.Ε.Ι. Σερρών 

Γκασούκα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Α-
γωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γκούσκος Δημήτρης, Επίκ. Καθηγητής Ψηφιακής Επικοινωνίας 

Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Δεληγιάννης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών, Ήχου & Εικόνας 
του Ιόνιου Πανεπιστημίου 

Δελημάρης Ιωάννης, Μ.Δ.Ε. Κλινικής Χημείας ΕΚΠΑ, Διδάκτορας Ιατρικής ΕΚΠΑ, 
Μεταδιδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μονάδα Βιολογίας (2008-2012). 
Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία ανθρώπου και διατροφική εκπαίδευση Εξωτερικός 
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μονάδα Βιολογίας: 
Πρόγραμμα «Θαλής» mBio-RF project 

Ζάχος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 

Ζέρβα Μαρία, Καθ. Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.-Α (Προσχολική Αγωγή) 

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολι-
τισμού, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου της Δυτικής Μακεδονίας 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κατσαδώρος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου 

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με 
έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή 

Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κλωνάρη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Γεωγραφίας, Παν. Αιγαίου 
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Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Λέκτορας Διδακτικής των Θρησκευτικών στο τμήμα 
Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, PhD Κοινωνιο-
λογία της Θρησκείας, ΜΑ Παιδαγωγικής, Θεολόγος-φιλόλογος 

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανε-
πιστήμιο Πατρών 

Κουτρομάνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση) 

Κώστας Απόστολος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, B.Eng., M.Sc., Ph.D., 

Κωτσαλίδου Δόξα, Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Λενακάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μαρκάτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου 

Μητροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής) 

Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική 
Έρευνα, Πανεπιστημίου Augsburg, Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Augsburg 

Μπίνος Παρασκευάς, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογοθεραπείας, Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογοθεραπείας, Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Νικολάου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ντίνας Κωνσταντίνος , Καθηγητής Γλωσσολογίας, Ελληνικής γλώσσσας και Διδα-
κτικής της στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , Διδάκτορας Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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Οικονομάκου Μαριάνθη, D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris V-
Sorbonne, Διδάκτορας γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Α-
θηνών, Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 

Πανούσης Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παπαβλασόπουλος Σώζων, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου 

Παπαδόπουλος Ισαάκ, As. Lecturer στο University of East London & Metropolitan 
College 

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, M.Sc. Πληροφοριακά 
Συστήματα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Phd Διδακτική Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο 
Πατρών) 

Παπαδοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Δ.Ε.Π. (Επίκ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου με γνω-
στικό αντικείμενο Μουσειολογία - Σύνθεση και Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων με 
χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας) 

Παρπαρούση Γεωργία, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ-Ι) – Μουσικής, Τμήμα 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

Πεπές Ευάγγελος,  Master Α.Π.Θ., MTh by Research University of Edinburgh, PhD 
Α.Π.Θ., Post Doc Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. (σε εξέλιξη) Ερευνητής στο Centre for the Study 
of World Christianity του University of Edinburgh, Επιστημονικός συνεργάτης Εργα-
στηρίου Παιδαγωγικής - Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 

Πολάτογλου Χαρίτων, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Φυσικής 

Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σχολή 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης 
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Ροφούζου Αιμιλία, Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων 

Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκ-
παίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Συνυπεύθυνος εργαστηρίου «Ψυχολογίας, 
Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σπύρτου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικός) 

Σταύρου Λάμπρος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Dr Πανεπιστημίου Σορβόννης 

Στέφος Ευστάθιος, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διδασκαλία Στατιστικής με χρήση Νέων Τεχνολογιών), 
M.Sc. στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΕΑΠ 

Στογιαννίδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική 
και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών" 

Συλαίου Στέλλα, Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο, M.Sc. in Archaeological Computing (Παν/μιο Southampton, Αγγλία), 
Μ.Δ.Ε. στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.Α.Π.), Μ.Α. στη Μουσειο-
λογία (Α.Π.Θ.), Διδάκτορας Α.Π.Θ. (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνη-
μείων Πολιτισμού 

Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής Πα-
νεπιστημίου ParisV- René Descartes 

Ταμπάκη Σαπφώ, Αρχαιολόγος, Διδάκτορας ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πολιτι-
στική Κληρονομιά, Τομέας Αισθητικής Παιδείας, ΤΕΠΑΕ/ΑΠΘ 

Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αγωγής του 
Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τουρτούρας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Διά Βίου 
Μάθηση και την Έρευνα 

Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τσιλίκα Κυριακή, Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές 
Μέθοδοι στην Οικονομική», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Τσιτσανούδη – Μαλλίδη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Τσολακίδης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική 
και Υπολογιστική Γλωσσολογία 

Φλώρος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου 

Φούκας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 

Φραγκούλης Ιωσήφ, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Φωτοπούλου Βασιλική, Ε.Δ.Ι.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών 

Χοντολίδου Eλένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφική 
Σχολή Α.Π.Θ 
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ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ online  -  Πίνακας Περιεχομένων 

Ο κατάλογος της θεματολογίας του περιοδικού, βρίσκεται εδώ: 
http://neospaidagogos.online/thematology.html 

Σελ.     15 Συνέντευξη του Greg S. Goodman στην Ευαγγελία Μουλά. Greg S. 
Goodman: Θα αντιστέκομαι πάντα στην άνευ όρων συμμόρφωση προς 
την εξουσία και θα αγωνίζομαι για το δικαίωμα κάθε ατόμου να έχει ι-
σότιμη και κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σελ.    24      Greg S. Goodman: I will always resist unthinking compliance to author-
ity, and I will fight for the right for every individual to have an equal and 
appropriate education. 

Σελ.    32   Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εξάρτηση από το κάπνισμα 

Σελ.    49 Αλγόριθμοι και στρατηγικές για νοερούς, με ακρίβεια, υπολογισμούς. 
Μια, κατ’ ανάγκη, ακριβή σχολική προτεραιότητα 

Σελ.    64 Δημιουργική γραφή και λογοτεχνία βαλκανικών χωρών υπό την οπτική 
της "παιδαγωγικής της ειρήνης".  

Σελ.    72     Διαφορές φύλου στην εικόνα του σώματος και τη σωματική αυτοεκτί-
μηση κατά την περίοδο της εφηβείας. 

Σελ.    83  Διερεύνηση της οπτικοακουστικής μνήμης σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ- Με-
λέτη Περίπτωσης 

Σελ.     94 Διερευνώντας τη σημασία της σύνδεσης βρέφους και ατόμου φροντί-
δας: Σύγχρονες προεκτάσεις. 

Σελ.   103 Καθολικός σχεδιασμός στην Εκπαίδευση και διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία: Συγκλίσεις και αποκλίσεις 

Σελ.  115  Οι σχέσεις των εφήβων με τους γονείς και η παρεκκλίνουσα συμπερι-
φορά κατά την εφηβική ηλικία 

Σελ.   123 Περιβάλλον και ολοκληρωμένη ανάπτυξη ατόμων προσχολικής ηλικία. 

Σελ.   133 Συμβουλευτική στην εκπαίδευση- Σχεδιασμός και διαμόρφωση καλών 
πρακτικών ομαλής μετάβασης του νηπίου στο νηπιαγωγείο.  

Σελ.   145    Διδακτική αξιοποίηση των γλωσσικών ποικιλιών στο νηπιαγωγείο. Η 
περίπτωση της ποντιακής διαλέκτου. 

Σελ.  153  Η επίδραση της σχολικής κουλτούρας στη διαμόρφωση αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα ΡΙSΑ.  

Σελ.   171 Η καλλιέργεια του αλφαβητισμού για τα τρόφιμα και τη διατροφή στο 
Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ 

Σελ.   187 Πρακτική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με 
και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 
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Σελ.   192 03.Θ.Ε. Έννοιες και δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης στη γενική εκ-
παίδευση: Μια Θεωρητική μελέτη. 

Σελ.   201 Οι παρανοήσεις και οι δυσκολίες των παιδιών για τις κλασματικές ανα-
παραστάσεις και οι παρεμβάσεις με Τ.Π.Ε.  

Σελ.   218 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση 
των προσφυγόπουλων. 

Σελ.   225 Καινοτόμος μάθηση με την δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους 

Σελ.   233 Αυτισμός και εκπαιδευτική πράξη - Δυσκολίες και προβληματισμοί εκ-
παιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ερευνητική μελέτη). 

Σελ.  243  Ενίσχυση μαθητών με χαρακτηριστικά υψηλής επικινδυνότητας για μα-
θησιακές δυσκολίες. 

Σελ.   252 Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας μαθητών με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες 

Σελ.  264 Μαθησιακές δυσκολίες. 

Σελ.  270 Μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και κοινωνική πραγματικό-
τητα.  

Σελ.  275 Πρώιμη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο 

Σελ.  285 Σχολικός εκφοβισμός και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Μορφές και διαστάσεις 

Σελ.  294 Τα χαρισματικά παιδιά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
Σελ.  303 Δημιουργική γραφή και οικολογοτεχνία. 

Σελ.  311 C.S. Unplugged. Διδάσκουμε την έννοια των αλγορίθμων, φυτεύοντας 
φακές! (Α -Β Δημοτικού)  

Σελ.  318 Βιωματική σπουδή του Ελ Γκρέκο. 

Σελ.  329 Η επιχειρηματικότητα ως βασική διάσταση των δεξιοτήτων του σύγ-
χρονου εκπαιδευτικού. 

Σελ.  335 Καινοτόμο πρόγραμμα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 
για ΑμΕΑ 

Σελ.  344 Οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης ως καινοτόμος και αναγκαία ε-
ξέλιξη της σχολικής μονάδας. 

Σελ.  353 Διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές ανταλλαγές και σχολικός τουρισμός. Το 
παράδειγμα των σχολείων της Ξάνθης την περίοδο 2010-2015.  

Σελ.  362 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Σελ.  370 Ένταξη τσιγγανόπαιδων στο ελληνικό σχολείο 

Σελ.  379 Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικότητας. 
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Σελ.  389 Συνεργασία οικογένειας και σχολείου: Διερεύνηση της περίπτωσης των 
μεταναστών γονέων 

Σελ.  404 Σχολική βία και εθνοπολιτισμική ετερότητα. 

Σελ.  413 Αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων των θρησκευτικών της Α και της Β 
Γυμνασίου της περιόδου 2006-2014.  

Σελ.  422 Η αγαστή συνεργασία μεταξύ κοινότητας-σχολείου-οικογένειας 

Σελ.  434 Η δημιουργική σκέψη στο πλαίσιο της μεθόδου project 

Σελ.  442 Μεθοδολογία στάθμισης ερωτηματολογίου: Έλεγχος αξιοπιστίας και ε-
γκυρότητας. Μια εμπειρική και θεωρητική προσέγγιση 

Σελ.  450 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχο-
λική τάξη  

Σελ.  455 Εναρκτήρια συνάντηση επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων 

Σελ.  461 Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Σελ.  468 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη  

Σελ.  476 Πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής ε-
πιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Σελ.  485 FDI in Greek education: Α theoritical approach 

Σελ.  493 Αποτελεσματικό σχολείο  

Σελ.  498 Απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με 
την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών  

Σελ.  507 Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Η περίπτωση της Ελλάδας  

Σελ.  516 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση  

Σελ.  524 Η επαγγελματική ταυτότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του Έλ-
ληνα εκπαιδευτικού και οι αλληλεπιδράσεις τους με τη σχολική κουλ-
τούρα: Προτάσεις ενίσχυσής τους 

Σελ.  533 Η επίδραση της ηγεσίας και του κλίματος στη διαμόρφωση αλλαγών 
και στην ανάπτυξη καινοτομιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σελ.  542 Η συμβολή του εξυπηρετικού ηγετικού προφίλ του διευθυντή του σχο-
λείου στην επαγγελματική ικανοποίηση, την αφοσίωση και το αίσθημα 
αυτο-αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτο-
τελείς δομές Α/θμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

Σελ.  552 Ο ηγετικός ρόλος του Διευθυντή στο ανοιχτό και αποτελεσματικό σχο-
λείο  

Σελ.  562 Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη του αυτόνομου και ανα-
νεούμενου σχολείου  

Σελ.  567 Συγκριτική θεώρηση της διαδικασίας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης  
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Σελ.  578 Σχολικός χώρος και σχολική αποτελεσματικότητα  

Σελ.  585 Το σχολείο ως μανθάνων οργανισμός  

Σελ.  591 Άμεση διδασκαλία  

Σελ.  601 Αξιοποιώντας το τραγούδι στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης. 
Μία διδακτική πρόταση για αρχάριους ενήλικους μαθητές 

Σελ.  610 Η ιπποθεραπεία ως μέσο αντιμετώπισης συναισθηματικών και νευρολο-
γικών διαταραχών σε μαθητές με αυτισμό (διερευνητική μελέτη)  

Σελ.  621 Η ψηφιακή ή νέα οικονομία και η κατάσταση που επικρατεί στην Ελ-
λάδα 

Σελ.  630 Ο φεμινισμός έχει πεθάνει; Απόψεις και στάσεις φοιτητών/τριών Παι-
δαγωγικών Τμημάτων για το γυναικείο κίνημα και τις/τους φεμινί-
στριες/τές. 

Σελ.  638 Οι αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στην πολιτική επικοινωνία: 
Κριτική ανάλυση λόγου ενός προεκλογικού διαφημιστικού σποτ 

Σελ.  648 Προσωπογραφίες δασκάλων και όψεις του εκπαιδευτικού συστήματος 
στο λογοτεχνικό έργο του Στράτη Μυριβήλη: Ένα μελέτημα. 

Σελ.  656 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και Τ.Π.Ε. 

Σελ.  667 Η επαγγελματική εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής 

Σελ.  676 Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των  εκπαιδευτικών Φυσικής 
Αγωγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σελ.  689 Προσεγγίζοντας κοινωνικά ζητήματα με τη χρήση Τ.Π.Ε.: Μια διαθε-
ματική προσέγγιση της μετανάστευσης. 

Σελ.  698 Θετικά και αρνητικά στοιχεία της Κατανεμημένης Ηγεσίας 

Σελ.  706 Η έννοια του άγχους, τα αίτια και οι επιπτώσεις του σε μαθητές δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης Μία πιλοτική έρευνα. 

Σελ.  718 Κατανεμημένη ηγεσία - Μοντέλα 
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Σχεδιασμός και διαμόρφωση καλών πρακτικών ομαλής μετάβασης του νηπίου 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου: Μια οικοσυστημική προσέγ-

γιση. 

Βλάχου Μαρία  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.60 - Νηπιαγωγών, M.Sc. Επιστημών Αγωγής, 

Υπ. Διδάκτορας Παν/μίου Πατρών, marvlachou@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η οικοσυστημική παρουσίαση διεργασιών σχεδια-
σμού και διαμόρφωσης καλών πρακτικών ενίσχυσης της ομαλής μετάβασης του/της 
μαθητή/τριας προσχολικής ηλικίας από το οικογενειακό περιβάλλον στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον του νηπιαγωγείου. Δεδομένου ότι, η μετάβαση είναι μια κρίσιμη διαδικα-
σία που εκτείνεται σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα, εξαρτώμενη όχι μόνο από το ίδιο το 
παιδί αλλά και από ένα πλήθος παραγόντων και των μεταξύ τους σχέσεων, κρίνεται 
σκόπιμη η ολιστική προσέγγιση του ζητήματος σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του 
χρόνου και του χώρου προκειμένου να δομηθεί και να πραγματοποιηθεί ομαλά. Επι-
χειρείται η διασύνδεση της μετάβασης με συγκεκριμένες διαστάσεις του οικογενειακού 
περιβάλλοντος με έμφαση στη γονική συμπεριφορά που αφορά στη γονική εμπλοκή. 
Η μοναδικότητα κάθε μετάβασης επιτάσσει προσεκτικό και διαφοροποιημένο σχεδια-
σμό προσαρμοσμένο στις ατομικές και διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού και οικογέ-
νειας. Η μετάβαση από το σπίτι στο νηπιαγωγείο, για πολλά παιδιά, είναι η πρώτη με-
τάβαση που βιώνουν. Απαιτεί συναίσθηση της αλλαγής προκειμένου να επέλθει ενερ-
γοποίηση των μηχανισμών προσαρμογής και αντίδρασης στα πιθανά εμπόδια που προ-
καλούν διατάραξη των ισορροπιών στο περιβάλλον. Κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική 
και ευαίσθητη περίοδος (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000), καθώς επηρεάζει τόσο τη 
μελλοντική ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών, όσο και τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια 
τα παιδιά ανταποκρίνονται σε μελλοντικές μεταβάσεις (Dockett & Perry, 2002· Peters, 
2000).  

Λέξεις-Κλειδιά: καλές πρακτικές, ομαλή μετάβαση, οικοσυστημική προσέγγιση, προ-
σχολική εκπαίδευση, γονική εμπλοκή. 

Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική διερεύνηση αναφορικά με τη μετάβαση των μαθητών/τριών προσχο-
λικής εκπαίδευσης ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Διδάχου, 2016· Πετρογιάν-
νης, 2012· Βρυνιώτη, 2008· Γουργιώτου, 2008· Margetts, 2002· Dunlop & Fabian, 
2003· Dockett & Perry, 2002· Peters, 2000· Rimm-Kaufman & Pianta, 2000) καταδει-
κνύει με σαφήνεια ότι μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετάβαση 
από το νηπιαγωγείο στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου συγκριτικά με εκείνη 
από την οικογενειακή εστία στο νηπιαγωγείο. 
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Ωστόσο, δεδομένης της κρισιμότητας της πρώτης μετάβασης στην υποχρεωτική εκπαί-
δευση που είναι η είσοδος στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου και της πο-
λυπλοκότητας αυτής, απαραίτητο είναι να σχεδιαστούν και να διαμορφωθούν καλές 
πρακτικές ενίσχυσης της ομαλής μετάβασης.  

Στη σχεδίαση και διαμόρφωση αυτή κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι η εκ-
παιδευτική διαδικασία δεν είναι γραμμική (Biesta & Osberg, 2010), καθώς υφίστανται 
αλληλεπιδράσεις πολλαπλών στοιχείων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους 
τρόπους δόμησης της μετάβασης των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Συνεπώς, η έννοια της 
σχολικής ετοιμότητας (Nickel, 1990) δεν αφορά αποκλειστικά στη βιολογική ωρί-
μανση, αλλά σ` ένα σύνολο περιβαλλοντικών ερεθισμάτων που συμβάλλουν στην οι-
κοδόμηση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων του παιδιού.  

Η έννοια του οικοσυστημικού περιβάλλοντος (Bronfenbrenner, 1994) επεκτεινόμενη 
σ` ένα σύνολο ομόκεντρων δομών, όπου η μία δομή εμπεριέχεται στην άλλη, και όλες 
αναπτύσσουν ανάμεσά τους ένα πλέγμα σχέσεων προσφέρει ένα σαφή προσδιορισμό 
του χαρακτήρα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μέσα από αυτό, η μετάβαση του παιδιού 
αντιμετωπίζεται ως μια περίπτωση αλλαγής του μεσοσυστήματος του παιδιού και η 
σχολική του ετοιμότητα ως το αποτέλεσμα μιας αμοιβαίας δράσης μεταξύ τριών δια-
φορετικών περιοχών του ίδιου συστήματος που δρουν ισοδύναμα και συμπληρωμα-
τικά: του μαθητή, της οικογένειας και του σχολείου (Τοκμακίδου, 2005). 

Στους παράγοντες που αφορούν στο μαθητή εντάσσονται οι σωματικές, γνωστικές, συ-
ναισθηματικές και κοινωνικές του προϋποθέσεις. Οι σχολικοί παράγοντες αφορούν 
στις γενικότερες σχολικές απαιτήσεις (π.χ. αναλυτικά προγράμματα, στόχοι μάθησης, 
παιδαγωγική ατμόσφαιρα, συνθήκες διδασκαλίας, διδακτική διαδικασία, μέθοδοι διδα-
σκαλίας, συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, κτλ.). Η επίδραση της οικογένειας σχετίζε-
ται με την οικογενειακή αγωγή, τη μορφή της οικογένειας και τη γενικότερη κατά-
σταση της οικογένειας (μεταβαλλόμενες συνθήκες, μετανάστευση, ζητήματα «κοινω-
νικού κεφαλαίου», οικονομική παράμετρος, κουλτούρα, κτλ.), 

Η έννοια της μετάβασης 

Ως μετάβαση στη βιβλιογραφία θεωρείται η μετακίνηση του ατόμου από μια κατά-
σταση σε μια άλλη, η οποία επιφέρει αλλαγές στη ζωή του και στον τρόπο διαχείρισης 
αυτών των αλλαγών (Bronfenbrenner, 1979). Αποτελεί το ατομικό, προσωπικό, ιδιαί-
τερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περι-
βαλλοντικών συνθηκών. 

Στην εκπαίδευση, η μετάβαση ορίζεται ως η διαδικασία αλλαγής που βιώνουν τα παιδιά 
όταν μετακινούνται από ένα χώρο ή μια φάση της εκπαίδευσης σε μια άλλη, μέσα στο 
χρόνο (Fabian & Dunlop, 2006). Οι μεταβάσεις στην εκπαίδευση αντιμετωπίζονται ως 
κοινωνική εμπειρία και βιώνονται ταυτόχρονα από έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, τα 
οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το άτομο που μεταβαίνει στη νέα κατάσταση 
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(Dockett & Perry, 2002). Ως φάσεις αλλαγών ζωής συνδέονται με τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν από τις νέες συνθήκες στις οποίες εισέρχεται το άτομο κατά την αναπτυ-
ξιακή του πορεία και απαιτούν πιο εντατική προσπάθεια και εγρήγορση (γνωστική και 
συναισθηματική) προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε αυτές (Niesel & Griebel, 
2007). Εξαιτίας αυτής της μεταβαλλόμενης κατάστασής τους, οι μεταβάσεις χαρακτη-
ρίζονται ως φάσεις υψηλής «ευαλωτότητας» του ατόμου (Luthar & Cicchetti, 2000).  

Η θετική ή αρνητική βίωση της μετάβασης από το παιδί, η διαχείριση δηλαδή της με-
ταβατικής φάσης διαφέρει και προκαλεί αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα 
που λειτουργούν καθοριστικά στην ακαδημαϊκή πορεία του, αλλά και στον τρόπο κοι-
νωνικοποίησης (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). Η διαφοροποίηση αυτή εξαρτάται 
από τις διαφορετικές πρώιμες εμπειρίες, τα διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά, 
αλλά και τα χαρακτηριστικά των πλαισίων/περιβαλλόντων που συμμετείχε. 

Σε ότι αφορά, λοιπόν, στις αλλαγές/απαιτήσεις που σηματοδοτεί το πέρασμα από το 
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, το παιδί έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά προ-
κλήσεων σε όλα τα επίπεδα των ψυχοκοινωνικών και γνωστικών του εμπειριών. Εγκα-
ταλείπει και αποχωρίζεται τον οικείο, προσιτό, ασφαλή χώρο του σπιτιού του και την 
αποκλειστικότητα της οικογένειάς του και εισάγεται στην άγνωστη τάξη του νηπιαγω-
γείου που συνιστά ένα ευρύ και πλαισιωμένο χώρο, με πολλά παιδιά, λιγότερους ενη-
λίκους, διαμοιρασμένη φροντίδα και ένα ευδιάκριτο σύνολο κανόνων και κανονισμών 
στοιχεία τα οποία τα παιδιά ενδεχομένως να μην έχουν βιώσει στο παρελθόν. Η συμ-
μόρφωση σε κανονιστικά πλαίσια και η κοινωνική συμπεριφορά αποτελούν συχνές δυ-
σκολίες προσαρμογής (Νiesel & Griebel, 2007). Στο ακαδημαϊκό πεδίο, καταγράφεται 
μια μεγαλύτερη έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών αφού συμμετέχουν σε 
οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες.  

Με το νέο ρόλο του «μαθητή» πλέον θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε ένα νέο περι-
βάλλον όπου θα πρέπει να διαπραγματευτεί τις νέες σχέσεις με την πρώτη δασκάλα 
(νηπιαγωγό) και τους συμμαθητές του, και να συμπεριφερθεί στη βάση ενός νέου συ-
νόλου προσδοκιών (Margetts, 2002). Απαιτείται ένας προσωπικός αναπροσανατολι-
σμός, αλλαγές των περιθωρίων δράσης και των συνθηκών ζωής αλλά και προσαρμογή 
στη νέα κατάσταση (Βρυνιώτη, 2008). Έτσι, η συνειδητοποίηση της αλλαγής προκαλεί 
στο παιδί την ενεργοποίηση πολύπλοκων διεργασιών/μηχανισμών προσαρμογής σε ε-
πίπεδο νοητικών, κοινωνικών-συναισθηματικών, και συμπεριφορικών λειτουργιών και 
οι οποίες αντανακλώνται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Συχνά, ο εγωκε-
ντρισμός, η ανασφάλεια, το άγχος του αποχωρισμού, η αδυναμία απογαλακτισμού δια-
φαίνονται έντονα κατά τη μετάβαση και η προσαρμογή ξεπερνά το προβλεπόμενο χρο-
νικό πλαίσιο των τεσσάρων εβδομάδων. Βίωση αρνητικών και αγχογόνων εμπειριών 
στην έναρξη της σχολικής πορείας και κατά τη μεταβατική διαδικασία συνιστούν πι-
θανό σχολικό αρνητισμό σε επίπεδο κινήτρων, στάσεων και επιδόσεων (Rudolph, 
Lambert, Clark & Kurlakowsky, 2001). 
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 Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται περιπτώσεις σχολικής ανετοιμότητας λόγω 
αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και αυτονόμησης σε βασικές καθημερινές λειτουργικές 
ανάγκες. Ο ρόλος της οικογένειας σε τέτοιου είδους ζητήματα προεργασίας μέσα από 
μεταβατικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη σχολική ετοιμότητα (Puccioni, 2015) 
κρίνεται καταλυτικός εφόσον οφείλει να έχει επιτελέσει το εκπαιδευτικό έργο της ανα-
φορικά με την εξασφάλιση δεξιοτήτων αυτονομίας, αυτοφροντίδας και ανεξαρτησίας 
του παιδιού στα πλαίσια της προετοιμασίας του για τη μετάβαση στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.  

Μεταβατική διαδικασία στο νηπιαγωγείο και οικοσυστημική προσέγγιση 

Η οικοσυστημική θεώρηση (Bronfenbrenner, 2005·1979), ως μοντέλο μετάβασης, επι-
σημαίνει την πολυμέρεια του περιβάλλοντος και τονίζει την πολυπλοκότητα των σχέ-
σεων ατόμου και περιβάλλοντος (Πετρογιάννης, 2012· Bronfenbrenner, 2005). Βάσει 
αυτής, το άτομο αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται σε ένα σύνθετο, πολυεπίπεδο 
κοινωνικό περιβάλλον (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000· Bronfenbrenner,1979), βιώνει 
αμφίδρομες, πολύπλοκες και πολυδιάστατες διαδικασίες αλληλεπιδράσεων στα χωρο-
χρονικά πλαίσια της οικογένειας και του νηπιαγωγείου. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δη-
μιουργούν μελλοντικές καταστάσεις με ένα δυναμικό τρόπο και αθροιστικά επηρεά-
ζουν τη μάθηση και την ανάπτυξη του ατόμου μέσα στο χρόνο. Σε κάθε αλλαγή, το 
αναπτυσσόμενο άτομο αναλαμβάνει νέους ρόλους, συμμετέχει σε διαφορετικές δρα-
στηριότητες, αλληλεπιδρά και διαμορφώνει νέες σχέσεις (Σακελλαρίου, 2012· Rimm-
Kaufman & Pianta, 2000). 

Το οικοσυστημικό μοντέλο μετάβασης στο σχολείο, εξετάζει συνδυαστικά τις άμεσες, 
τις έμμεσες και τις δυναμικές επιδράσεις των διαφόρων πλαισίων δίνοντας έμφαση 
στην ανάπτυξη των σχέσεων διαχρονικά. Λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του σχολείου 
και των γονέων-κηδεμόνων στις κοινωνικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών, η 
επίδραση των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτι-
κούς που λειτουργούν υποστηρικτικά και επηρεάζουν το παιδί σε μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, αλλά και η επίδρασή τους δυναμικά μέσα στο χρόνο, αφού αναπτύσ-
σονται και αλλάζουν σταδιακά, κι έτσι αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το παιδί τόσο 
άμεσα όσο και έμμεσα.  

Υπό το πρίσμα αυτό, η μετάβαση δεν αφορά μόνο τον τρόπο προσαρμογής των παιδιών 
στο νηπιαγωγείο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες και οι σχολικές μο-
νάδες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. 

 

 

Μετάβαση από την οικογένεια στο νηπιαγωγείο: η γονική εμπλοκή 
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Η επιτυχής μετάβαση από το σπίτι στο νηπιαγωγείο αποτελεί βασική συνιστώσα της 
σχολικής ετοιμότητας (Kraft-Sayre & Pianta, 2000). Ωστόσο, συχνά αυτό το σημαντικό 
βήμα στη ζωή ενός παιδιού δεν είναι ούτε προγραμματισμένο ούτε καλά συντονισμένο. 

Η έλλειψη σαφών κριτηρίων γύρω από τη σχολική ετοιμότητα καθιστά τη διαφοροποί-
ηση προσδοκιών για τη σχολική μετάβαση εστία σύγχυσης, ανασφάλειας και άγχους. 
Οι αποκλίσεις των αντιλήψεων όλων των εμπλεκομένων αναφορικά με τη σχολική ε-
τοιμότητα χαρακτηρίζει την έλλειψη κοινής οπτικής και δυσχεραίνει την ομαλή μετά-
βαση. 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης υπάρχουν δυο επίπεδα 
μετάβασης. Το ένα σχετίζεται με την ικανότητα του παιδιού να ενταχθεί στο πλαίσιο 
του νηπιαγωγείου και το άλλο αναφέρεται στο βαθμό ετοιμότητας της σχολικής μονά-
δας ως προς την υποδοχή του παιδιού. Το παιδί καλείται να προσαρμοστεί στο περι-
βάλλον του νηπιαγωγείου, αλλά και το νηπιαγωγείο στις ανάγκες του παιδιού. Ως εκ 
τούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο νηπια-
γωγείο είναι η συμφωνία των προσδοκιών και των δυο πλευρών χωρίς να παραβλέπεται 
η μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού το οποίο αντιμετωπίζει διαφορε-
τικά την ένταξή του στην προσχολική εκπαίδευση (Κοντοπούλου, 1996). 

Οι γονείς από την πλευρά τους έχουν τις δικές τους προσδοκίες για τη φοίτηση του 
παιδιού τους αναφορικά με ζητήματα διαπαιδαγώγησης, συμμόρφωσης βάσει κανόνων 
κοινωνικής συμπεριφοράς και σεβασμού ορίων (Κορώσης, 2002). Έχοντας, ήδη, επι-
δράσει στην πρώτη φάση κοινωνικοποίησης του παιδιού και έχοντας θεμελιώσει τα 
βασικά στοιχεία της προσωπικότητας και της ταυτότητάς του προσδοκούν τη γνωστική 
εξέλιξη. 

Η γονική εμπλοκή χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών 
και πρακτικών των γονέων στο σπίτι και σε εκπαιδευτικά πλαίσια (σχολείο), οι οποίες 
έχουν στόχο να ενισχύσουν τη μάθηση των παιδιών (Greenwood & Hickman, 1991). 
Η γονική εμπλοκή χαρακτηρίζεται από την ποσότητα και την ποιότητα της επικοινω-
νίας, της αμοιβαίας υποστήριξης, της αμοιβαιότητας, και της συνεργατικής (από κοι-
νού) λήψης αποφάσεων μεταξύ των οικογενειών και των σχολείων και έχει θετική συ-
νάφεια με την μαθητική επίδοση (Henderson & Mapp, 2002· Epstein, 2001). 

Οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους να 
αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση και θετική στάση απέναντι στο σχολείο (π.χ. άμεση 
εποπτεία, συζητήσεις για τις σχολικές εμπειρίες, κτλ.), αλλά και η επικοινωνία που α-
ναπτύσσουν με τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης, η συμμετοχή σε σχο-
λικές εκδηλώσεις, η εμπλοκή σε σχολικές δραστηριότητες, ο εθελοντισμός, η ενημέ-
ρωση για την πρόοδο ή και η συμμετοχή μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 
είναι στοιχεία της πρώιμης γονικής εμπλοκής (Marcon, 1999). Μάλιστα, συνιστούν ά-
μεσες και έμμεσες γονικές πρακτικές που οδηγούν στη διάκριση είτε διαχειριστικού 
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τύπου εμπλοκής (managerial involvement) είτε δομικού τύπου γονικής εμπλοκής 
(structural involvement) (Chao, 2000). 

Καλές πρακτικές διευκόλυνσης της ομαλής μετάβασης 

Οι κατάλληλες πρακτικές και στρατηγικές μετάβασης είναι υποστηρικτικές, καινοτό-
μες δραστηριότητες που απευθύνονται στα παιδιά, τις οικογένειές τους και στους/στις 
παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας (Γουργιώτου, 2008). Μπορεί να είναι αποτέλε-
σμα της κρατικής πρωτοβουλίας και να αποτελούν μέρος καινοτόμων εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών (Σχολικός Οδηγός, 2019· Οδηγός Νηπιαγωγού Δα-
φέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006) ή μεμονωμένων τοπικών προσπαθειών νη-
πιαγωγείων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να θέτουν κοινή οπτική αντίληψη κριτηρίων 
και ενεργοποίηση της μεταβατικής διαδικασίας αρκετά πριν τη φοίτηση στο νηπιαγω-
γείο και συνέχισή της καθ` όλη τη διάρκεια (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). 

Η διεθνής βιβλιογραφία αναφορικά με τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης του παι-
διού στο νηπιαγωγείο, εστιάζει στην υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών και στρατηγι-
κών στήριξης του παιδιού και της οικογένειας από το προσχολικό περιβάλλον των εκ-
παιδευτικών (Pianta & Walsh, 2003· Early, Pianta, Taylor, & Cox, 2001). Η προώθηση 
επιτυχών μεταβάσεων στο νηπιαγωγείο περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών που βασί-
ζονται σε πέντε κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες είναι (Kraft-Sayre & Pianta, 2000): 

1. Ενίσχυση των σχέσεων με υποστηρικτικό χαρακτήρα. 
2. Προώθηση της συνέχειας από την οικογένεια στο νηπιαγωγείο. 
3. Επικέντρωση στη δυναμική της οικογένειας από πλευράς νηπιαγωγείου. 
4. Ευέλικτη προσαρμογή των πρακτικών μετάβασης στις ατομικές ανάγκες παιδιού και 

οικογένειας. 
5. Μορφή συνεργατικών σχέσεων. 

Βάσει των παραπάνω αρχών, έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ποικίλες 
πρακτικές οικοσυστημικής προσέγγισης οι οποίες προτείνονται κατά περίπτωση, ως 
ακολούθως: 

• Προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία του εκπαιδευτικού με το παιδί και την οικο-
γένειά του (Patton & Wang, 2012∙ Wildenger & McIntyre, 2011).  

• Γνωριμία του παιδιού και της οικογένειας με τον/την εκπαιδευτικό στο χώρο του νη-
πιαγωγείου (Patton & Wang, 2012) προκειμένου να επιτευχθεί εξοικείωση με την 
ιδέα της φοίτησης και το χώρο.  

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αναφορικά με τις προσδοκίες των γονέων από το νη-
πιαγωγείο.  

• Προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς. 
• Ολιγόλεπτες επικοινωνίες με γονείς κατά την αποχώρηση των μαθητών/τριών. 
• Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες. 
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• Επιστημονική/παιδαγωγική αρθρογραφία αναρτημένη στο ιστολόγιο της σχολικής 
μονάδας. 

• Πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι του παιδιού, μετά από σχετική ενημέρωση 
των γονέων (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). 

• Συνεργασία με τους γονείς και συζήτηση για τους προβληματισμούς τους αναφορικά 
με τη διαδικασία της μετάβασης (Boham-Baker & Little, 2004).  

• Αποστολή επιστολής καλωσορίσματος (Wildenger & McIntyre, 2011).  
• Αποστολή επιστολής στο παιδί, όπου ο εκπαιδευτικός συστήνεται, μιλάει για τον ε-

αυτό του, τα ενδιαφέροντα και για την οικογένειά του (Rous, Hallam, McCormick & 
Cox, 2010).  

• Φυλλάδια με πληροφορίες για τους γονείς (Barblett, Barratt-Pugh, Kilgallon & 
Maloney, 2011).  

• Παροχή εποπτικού υλικού αναφορικά με τη μετάβαση του παιδιού από το οικογε-
νειακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο (Rous et al, 2010). 

Η ομαλή προσαρμογή, η ευημερία των παιδιών, η επιτυχημένη εξέλιξη και η διατήρηση 
των θετικών αποτελεσμάτων της προσχολικής εμπειρίας (Brooker, 2016) εξαρτώνται 
από την επικοινωνία και τη συνεργασία που αναπτύσσονται μεταξύ οικογένειας, νη-
πιαγωγείου και κοινότητας (DeCaro & Worthman, 2011). Η ποιότητα των σχέσεων, η 
συχνή επαφή, η συμφωνία των στόχων αναφορικά με την υποστήριξη του παιδιού και 
των αναπτυξιακών του δυνατοτήτων αποτελούν παράγοντες ενίσχυσης μιας ομαλής 
μετάβασης. Η εμπιστοσύνη, η ανταπόκριση και οι θετικές σχέσεις μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να μειώσουν το άγ-
χος της μετάβασης. Παράλληλα, η γονική εμπλοκή είναι πολυεπίπεδη. Οι γονείς λει-
τουργούν ως υποστηρικτές της ανάπτυξης των παιδιών, ως συνεργάτες των εκπαιδευ-
τικών, αλλά και ως διαμορφωτές της σύνδεσης ανάμεσα στο οικογενειακό και σχολικό 
περιβάλλον.  

Η επιτυχία των καλών πρακτικών, ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμε-
τοχή καταρτισμένων εκπαιδευτικών και αναστοχαζόμεων επαγγελματιών της εκπαί-
δευσης (Pianta, Cox, Taylor, & Early, 1999). Συνεπώς, απαραίτητη είναι η συνεχής 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση των οικογενειακών α-
ναγκών και των ατομικών διαφορών (διαφοροποιημένη προσέγγιση/συμπερίληψη), τη 
διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων, την προώθηση σύνδεσης του μελλοντικού 
μαθητή με το νηπιαγωγείο του, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των 
οικογενειών, την εξάλειψη πιθανών ανησυχιών ή αισθημάτων άγχος παιδιών - γονέων, 
την ενθάρρυνση ουσιαστικής γονικής εμπλοκής, την ενδελεχή ενημέρωση για το ανα-
λυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές εφαρμογής του, την αξιοποίηση χρήσιμων πλη-
ροφοριών και την οικοδόμηση συμπλέγματος αλληλεπιδράσεων διασύνδεσης. 

Συμπεράσματα - Προβληματισμοί 

Στη χώρα μας, ομολογουμένως, δεν έχει αναπτυχθεί αποτελεσματικά η κουλτούρα της 
ομαλής μετάβασης στο νηπιαγωγείο, συνεπώς οι πρακτικές που υιοθετούνται από το 
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προσχολικό περιβάλλον των εκπαιδευτικών περιορίζονται στην οικοδόμηση θεμελίων 
συνεργασίας με τους γονείς αφού εισαχθεί ο μαθητής/η μαθήτρια στην τάξη και όχι σ` 
ένα τυπικά εφαρμοζόμενο πρόγραμμα κοινών υποστηρικτικών πρακτικών πριν τη φοί-
τηση. Αυτή η ετεροχρονισμένη πρακτική στερεί σε σημαντικό βαθμό την ενημέρωση 
των γονέων, καθώς και τη συμβουλευτική καθοδήγησή τους για τα πλαίσια της εμπλο-
κής τους στην προπαρασκευαστική διαδικασία που αναμφίβολα μεγιστοποιεί τα οφέλη 
των παιδιών (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000·Miller, 1988).  

Πάραυτα, η υιοθέτηση της οικοσυστημικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική μετάβαση, 
η οποία στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις που συντελούνται εντός των οργανωμένων 
και συνδεόμενων συστημάτων και στη δυνατότητα μετασχηματισμού αυτών μέσα στο 
χρόνο, επιτρέπει τον εντοπισμό όλων των παραγόντων επίδρασης της μεταβατικής δια-
δικασίας και εμπειρίας και τον σχεδιασμό ανάλογων πρακτικών μετάβασης. Ευνοεί τις 
συνεργασίες των εμπλεκομένων, την αμοιβαία υποστήριξη, την ενδοσκόπηση και τον 
αναστοχασμό. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιδί ως 
έναν εν δυνάμει παράγοντα μιας επιτυχούς μετάβασης, καθώς αυτό αλληλεπιδρά με το 
περιβάλλον του και το αναμορφώνει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 

Αναγνωρίζεται, ωστόσο, το έλλειμμα της πολυπλοκότητας των συστημάτων και οι α-
πρόβλεπτα αναδυόμενες συμπεριφορές (Eppel, 2009), καθώς, επίσης και οι διαφορο-
ποιήσεις των συστημάτων που θέτουν υπό διαφορετικά όρια και πλαίσια τις προσαρ-
μογές. Εξάλλου, το πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι ένα σύστημα στις αλληλεπιδράσεις 
του με το περιβάλλον είναι δύσκολα ελεγχόμενο.  
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