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EicTAywyilcó cmusiwuA 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, èva πρόγραμμα λειτουργίας του νηπιαγωγείου με διευρυμένο 

ωράριο, αποτελεί πλέον θεσμό στην Ελλάδα. 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην καθιέρωση του θεσμού οφείλονται αφενός στα θετικά μηνύ

ματα που μας έρχονται από την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο και 

αφετέρου στην επιθυμία της πολιτείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής 

οικογένειας μετά τη μαζική έξοδο των μητέρων στην αγορά εργασίας. 

Όπως σε κάθε εκπαιδευτικό θεσμό, έτσι και στο ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι σημαντι

κός ο ρόλος των τριών παραγόντων που απαρτίζουν το παιδαγωγικό πεδίο: του νηπίου, του 

εκπαιδευτικού και της οικογένειας. Οι ρόλοι αυτοί προσδιορίζονται από νέα ερευνητικά 

δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από την εκπαιδευτική έρευνα και διαμορφώνουν τις 

στρατηγικές μάθησης και γενικότερα την ατμόσφαιρα του νηπιαγωγείου. Στα ευρήματα 

αυτά θα πρέπει να αναφέρουμε, ανάμεσα στα άλλα, το δομισμό (ατομικό και κοινωνικό) 

των J. Piaget και L. Vygotsky, την ανακαλυπτική μάθηση του J. Bruner και την πολλαπλή 

νοημοσύνη του Η. Gardner. 

Οι θεωρίες αυτές, όταν εφαρμόζονται, έχουν άμεση επίδραση στο σχεδιασμό και στον εξο

πλισμό του σχολικού χώρου, καθώς και στον τρόπο συμμετοχής των νηπίων στη μαθησιακή 

διαδικασία. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, απαιτείται ένας χώρος με πλήθος ερεθισμάτων, 

που θα δίνει στα νήπια ευκαιρίες για δράση, ακολουθώντας το καθένα το ρυθμό της δικής 

του ιδιοσυγκρασίας. Η άποψη αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα αντικείμενα επεξερ

γασίας θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντα των 

νηπίων και ο χρόνος που διατίθεται να καθορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των ίδιων των 

νηπίων. Μιλάμε συνεπώς για διαμόρφωση ενός καθαρά παιδοκεντρικού μαθησιακού κλίμα

τος, όπως με πολύ μεγάλη επιτυχία έχουν εφαρμόσει αξιόλογα μοντέλα προσχολικής αγω

γής, π.χ. τα σχολεία του Reggio Emilia στην Ιταλία, τα εναλλακτικά σχολεία στη Γερμανία, 

τα Community Schools στις αγγλοσαξονικές χώρες κτλ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα 

αυτά τα σχολεία λειτουργούν στο πλαίσιο ενός διευρυμένου ωραρίου. 

Μέσα σε ένα καθαρά παιδοκεντρικό νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο του ολοήμερου προγράμ

ματος, δίνεται η ευκαιρία στο νήπιο να ανταποκριθεί στις προσωπικές του ανάγκες και στα 

προσωπικά ενδιαφέροντα του, να επικοινωνήσει άνετα με τον/τη νηπιαγωγό και τους συνομη

λίκους του, χωρίς την πίεση του χρόνου, να τους γνωρίσει καλύτερα, να έχει πιο άνετη επαφή 

με παιδιά από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς και με παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. 

Στην περίπτωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου ο παράγοντας χρόνος δεν αποτελεί εμπόδιο, 

αλλά, απεναντίας, παράγοντα ενισχυτικό για αναζητήσεις και διερευνήσεις καταστάσεων. 

Είναι αυτονόητο ότι αυτού του είδους οι απόψεις χρειάζονται εκπαιδευτικούς που να 

είναι καλά καταρτισμένοι θεωρητικά και να έχουν ταυτόχρονα διάθεση για δημιουργική 



παρέμβαση. Ο κίνδυνος να μεταπηδήσουμε εύκολα από ένα κλίμα χαράς και δημιουργι

κότητας σε μια κατάσταση αναγκαστικής και πολύωρης, και συνεπώς ανιαρής, παραμονής 

στο σχολικό χώρο είναι υπαρκτός. Αν σκεφτούμε, π.χ, ένα νηπιαγωγείο με έναν/μία νηπια

γωγό αδιάφοροΙ-η και πλημμελώς καταρτισμένοΙ-η, σε ένα σχολικό χώρο που δεν συμβάλ

λει σ' αυτό που θα ονομάζαμε ελεύθερη και δημιουργική δραστηριότητα, μπορεί ο καθένας 

να αντιληφθεί ποια ψυχολογική διάθεση διακατέχει τα νήπια σε μια τέτοια περίπτωση. 

Ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχει τη δυνατότητα να παρα

τηρήσει με προσοχή τα νήπια σε κάθε εκδήλωση της συμπεριφοράς τους και φυσικά να δια

μορφώσει μια περισσότερο ακριβή εικόνα της προσωπικότητας του καθενός. Την εικόνα 

αυτή μπορεί να τη μεταφέρει και στους γονείς, διαμορφώνοντας έτσι ταυτόχρονα ένα κλίμα 

συνεργασίας με την οικογένεια, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την καλλιέργεια ενός παι-

δοκεντρικού μαθησιακού κλίματος. Οι σύγχρονες επιστήμες της αγωγής μάλιστα επιμένουν 

στη σημασία μιας στενής και δημιουργικής επαφής ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στην 

οικογένεια. 

Ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου θα έχει επιτυχία στην εφαρμογή του μόνο όταν 

συμβάλουν θετικά όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν: η πολιτεία με την υλική και τη θεσμι

κή της συμπαράσταση, οι εκπαιδευτικοί με το ενδιαφέρον και την προσπάθεια τους να 

παρεμβαίνουν δημιουργικά, ακολουθώντας τα μηνύματα των νηπίων και αξιοποιώντας κάθε 

τους προσπάθεια, και φυσικά οι γονείς με το ενδιαφέρον, τη συνεργασία και τη σωστή εκτί

μηση των προσπαθειών που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε τελική ανάλυση στο επίκεντρο των προσπαθειών όλων των συμμετεχόντων πρέπει να 

βρίσκεται το παιδί, ώστε να περνάει τη μέρα του ευχάριστα και δημιουργικά. Το νηπιαγω

γείο θα πρέπει να αποτελεί σταθμό στη ζωή του παιδιού, που θα του δημιουργήσει ζήλο για 

μάθηση και αγάπη για το σχολείο. 

Και ενώ ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχει μόλις λίγα χρόνια ζωής στην Ελλά

δα, οι προσπάθειες όλων των συμμετεχόντων φορέων επικεντρώνονται προς την κατεύθυν

ση της δημιουργίας των ικανών και αναγκαίων συνθηκών που θα εξασφαλίσουν την απο

τελεσματική λειτουργία του θεσμού. Στο πλαίσιο αυτό ο «Οδηγός ολοήμερου νηπιαγωγείου» 

επιχειρεί να προσφέρει στους/στις νηπιαγωγούς βασικές θεωρητικές αρχές και πρακτικές, 

που θα τους/τις διευκολύνουν στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο και κυρίως στο 

πλαίσιο του σύγχρονου ολοήμερου νηπιαγωγείου. Για το λόγο αυτό ο «Οδηγός ολοήμερου 

νηπιαγωγείου» αναπτύσσεται σε τρεις βασικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν και βασικούς 

πυλώνες της λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τους 

βασικούς δομικούς και λειτουργικούς παράγοντες που προσδιορίζουν τη λειτουργία του 

ολοήμερου νηπιαγωγείου, η δεύτερη ενότητα ασχολείται με το ζήτημα της συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και, τέλος, η τρίτη ενότητα ασχολείται με το καίριο ζήτη

μα της ομαλής μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

Ελπίζουμε το παρόν εγχειρίδιο, που εκδίδεται με πρωτοβουλία του ΥΠΕΠΘ, να αποτε

λέσει εργαλείο για ενημέρωση και προβληματισμό, ταυτόχρονα δε να συμβάλει στην έναρ

ξη ενός διαλόγου για το σχολείο που όλοι μας οραματιζόμαστε. 

Η συγγραφική ομάδα 



Kupàftaio lo: 

Ο/ΐοήαερο vmniAywysio 

Eiffaywn 

Η προσχολική εκπαίδευση, ο δεύτερος ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονο
μίας μετά τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θεωρείται το πιο συναρπα
στικό νοητικά πεδίο της εκπαίδευσης (Roopnarine & Johnson, 2006), καθώς το μυαλό 
και η καρδιά του παιδιού προσελκύουν το ενδιαφέρον των ενηλίκων εδώ και αιώνες 
(Thompson, 2004). 

Οι Kagan (1990), Bruner (1960) και άλλοι ερευνητές απέδειξαν ότι τα παιδιά γνω
ρίζουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που νομίζουν οι εκπαιδευτικοί και ότι η 
μάθηση μπορεί να εδραιωθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων. Ο Bloom κατέλη
ξε στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης πνευματικής ανάπτυξης 
πραγματοποιείται πριν από την ηλικία των πέντε ετών, με το 50% της ευφυΐας να έχει 
ήδη αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων χρόνων (Bloom, 1964: 88). Ο 
Nash (1977) διατύπωσε τη θεωρία ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου αποτε
λούν κρίσιμες περιόδους, «παράθυρα ευκαιριών», επειδή ο εγκέφαλος επιζητά ορι
σμένα είδη εισερχόμενων πληροφοριών προκειμένου να δημιουργήσει ή να σταθερο
ποιήσει ορισμένες δομές του. Το παράθυρο για την ανάπτυξη της γλώσσας και την 
απόκτηση/κατανόηση του συντακτικού κλείνει στην ηλικία των πέντε ή έξι ετών, ενώ 
τα παράθυρα για την προσθήκη νέων λέξεων μπορεί να μην κλείσουν ποτέ. Το παρά
θυρο για τη συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού κλείνει στην ηλικία των δύο ετών, 
ενώ το παράθυρο για την όραση φαίνεται ότι κλείνει στην ηλικία των τεσσάρων ετών 
περίπου. Το παράθυρο για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας βρίσκεται στην κα
λύτερη περίοδο μεταξύ της γέννησης και της ηλικίας των έξι ετών, ενώ το παράθυρο 
για την εκμάθηση της μουσικής ανοίγει στην ηλικία των τριών ετών και διαρκεί μέχρι 
τα δέκα (Ζαφρανά, 2001). Οι Hunt (1961) και Piaget (1970) τόνισαν επίσης ότι οι ποι
οτικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον στη διάρκεια των πρώτων ετών μπορούν να 
αυξήσουν το επίπεδο της διανοητικής ικανότητας κατά την ενηλικίωση. Επιπρόσθετα 
οι Bredekamp και Coppie (1997) διαπίστωσαν ότι οι εμπειρίες των παιδιών κατά τη 
βρεφική και τη νηπιακή ηλικία όχι μόνο επηρεάζουν τη μετέπειτα πορεία τους στο σχο
λείο, αλλά και όλη τους τη ζωή. 

Τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα δικαιολογούν τη μεγάλη σημασία που δίνεται 
σήμερα στην προσχολική εκπαίδευση και στην αναβάθμιση της, μέρος της οποίας είναι 
και το ολοήμερο νηπιαγωγείο. 



1.1. TT εΑνα\ το oftomtvo vnruavvüveAo 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο ή εισαγωγικό σχολείο διευρυμένου ωραρίου, το οποίο θεσπί
στηκε με το ν. 2525/1997, άρθρο 3 (ΦΕΚ188, τ. Α'.), είναι ένας καινοτόμος θεσμός της εκ
παίδευσης, ο οποίος μπορεί να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις των παιδιών του νηπιαγωγείου αλλά και τις ανάγκες της σημερινής και της 
αυριανής οικογένειας. Για την εφαρμογή του προγράμματος εργάζονται δύο νηπιαγω
γοί. Η λειτουργία του διαρκεί οχτώ ώρες ημερησίως και προσφέρει στα παιδιά επιπλέον 
χρόνο για ποικιλία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στην ολό
πλευρη ανάπτυξη τους (Γκλιάου, 2004). Ακολουθεί δηλαδή τη φιλοσοφία του αναλυτικού 
προγράμματος του κλασικού νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα ο χώρος του εμπλουτίζεται 
υλικοτεχνικά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών για φαγητό και ύπνο. 

1.2. Aóyoi noi/ €j\i$at\av το ϋεΰΜ TOI/ ortoiiu&poi/ \ΖΜΠΐαννυνε-ίου 

Οι λόγοι που επέβαλαν στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες την καθιέρωση του 
θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου ξεκινούν από την αλλαγή των οικογενειακών συν
θηκών και τον περιορισμένο χρόνο που έχει στη διάθεση της η εργαζόμενη μητέρα, προ
χωρούν στην ανάγκη προσφοράς στο παιδί ποιοτικών προγραμμάτων και καταλήγουν 
στην υποχρέωση ανοίγματος του νηπιαγωγείου προς την κοινωνία και στη δημιουργία 
δικτύων αμφίπλευρης επικοινωνίας. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η δυνατό
τητα του ολοήμερου νηπιαγωγείου να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και να συμβάλει 
έτσι στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πιο 
συγκεκριμένα: 

1.2.1. Z-WwoVi^ fcoivwifcé^ ar\r\aviç 

© Οι oi£oveA/e,iakiç ö\j\/ßnke4 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα αξίες, θεσμοί και ιδανικά που για αιώνες θεωρού
νταν ακαταμάχητα δοκιμάζονται και αναιρούνται. Η οικογένεια φαίνεται να περνά 
βαθιές κρίσεις και ανακατατάξεις. Η μαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργα
σίας, η μετάβαση από τη διευρυμένη στην πυρηνική οικογένεια, η αύξηση του αριθμού 
των μονογονε'ίκών οικογενειών, όπως και των άγαμων μητέρων, είναι κάποια στοιχεία 
που συνηγορούν στην εκχώρηση λειτουργιών της οικογένειας στο νηπιαγωγείο και 
προβάλλουν εντονότερα την ανάγκη για μια νέα μορφή νηπιαγωγείου, με διευρυμένο 
ωράριο, όπως είναι σήμερα το ολοήμερο νηπιαγωγείο. 

Την ανάγκη αυτή στην Ελλάδα ενστερνίζονται οι γονείς, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό 
(44,9%) υποστηρίζουν ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο συμβάλλει στην επίλυση του προβλή
ματος της φύλαξης των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του καθημερινού ωραρίου εργασίας 
τους (Πατινιώτης, 2005: 71). Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι Έλληνες/Ελληνίδες νηπιαγω
γοί έχουν την ίδια άποψη και μάλιστα σε ποσοστό 79,9% θεωρούν ότι η πιο σημαντική λει
τουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των γονέ
ων (Πατινιώτης, 2005: 90). Μελέτες σε άλλες χώρες δείχνουν ότι οι γονείς προτιμούν το 



ολοήμερο νηπιαγωγείο επειδή μειώνει τον αριθμό των μετακινήσεων που υφίστανται τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας (Housden & Kam, 1992· Johnson, 1993). 

© Ο αντισταθμιστικός portes τον oftomefov •Μπιαννονε-ίου 

Η αυξανόμενη μετανάστευση, όπως και η αυξανόμενη φυλετική, εθνική και γλωσσική 

ποικιλότητα από τη μια μεριά και από την άλλη το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και 

στους φτωχούς δημιουργούν προκλήσεις και δυνατότητες και ενισχύουν τον αντισταθ

μιστικό ρόλο που καλείται να παίξει το ολοήμερο νηπιαγωγείο. 

Η ένταξη των παιδιών στο νηπιαγωγείο προϋποθέτει δύο βασικές λειτουργίες από 

την πλευρά τους: την κοινωνικοποίηση τους και την ικανότητα τους να ενστερνίζονται 

και να διαχειρίζονται το σώμα της κοινωνικής και γνωστικής ύλης που το νηπιαγωγείο 

τους μεταβιβάζει (Κυρίδης, 1996). Ωστόσο τα παιδιά που έρχονται στο νηπιαγωγείο 

από φτωχά περιβάλλοντα, ή από ένα περιβάλλον με διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτη

ριστικά, ή αυτά που στερήθηκαν τις πλούσιες εμπειρίες που έπρεπε να αποκτήσουν, 

συναντούν σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής, λειτουργικής δραστηριοποίησης και 

διαχείρισης της γνωστικής ύλης που προσφέρει το νηπιαγωγείο. 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο με τον περισσότερο χρόνο που διαθέτει 

και το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον που προωθεί μπο

ρεί να άρει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, να εξασφαλίσει 

κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία απο

βλέπουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των παιδιών, 

ώστε να ενταχθούν ομαλά στη ζωή του νηπιαγωγεί

ου και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά που 

προέρχονται από προνομιούχες κοινωνικές τάξεις. 

Μπορεί ακόμα να εξομαλύνει τις σημαντικές κοι

νωνικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των παι

διών, όταν τα προετοιμάζει και τα βοηθάει να ανα

πτύξουν την προσωπικότητα τους, αλλά και τις κοινωνι

κές τους δεξιότητες με το να νιώθουν ότι είναι ευπρόσδε

κτα, αποδεκτά και ασφαλή. Η εξομάλυνση των πολιτιστικών 

διαφορών ενισχύεται με την προσπάθεια που καταβάλλουν οι νη

πιαγωγοί στο ολοήμερο νηπιαγωγείο από τη μια μεριά να χρησιμοποιούν στις ποικίλες 

πολιτιστικές και εθνικές ομάδες μια ποικιλία στρατηγικών, οι οποίες είναι σύστοιχες με 

τους τρόπους μάθησης, και από την άλλη να έχουν βαθιά γνώση της ξεχωριστής καταγω

γής των παιδιών και παράλληλα την ικανότητα να μετατρέπουν τη γνώση αυτή σε αποτε

λεσματική διδασκαλία (Gay, 2000). Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι έρευνες που 

επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχει θετικότερα αποτελέ

σματα για τα παιδιά των μειονοτήτων και του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

απ’ ό,τι για τα προνομιούχα παιδιά (Plucker & Zapf, 2005). Επιπρόσθετα και άλλες 

έρευνες καταδεικνύουν ότι η φροντίδα υψηλής ποιότητας που προσφέρει το ολοήμερο 

νηπιαγωγείο σε φτωχά παιδιά συνδέεται με καλύτερα γνωστικά αποτελέσματα (Phillips 

et al., 1987· Zaslow, 1991· Barnett & Boocock, 1998). Τέλος ένας αυξανόμενος αριθμός 

ερευνών αποκαλύπτει τα βραχυπρόθεσμα οφέλη του ολοήμερου νηπιαγωγείου για τα 

φτωχά παιδιά (Larson, 2003· Walston & West, 2004· Weast, 2004). 

f | 



Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργή

σει αντισταθμιστικά και να γεφυρώσει το χάσμα απόδοσης που υπάρχει ανάμεσα στα 

προνομιούχα και στα μη προνομιούχα παιδιά. Έτσι, ενώ ο αρχικός στόχος του ολοήμε

ρου νηπιαγωγείου ήταν καθαρά κοινωνικός, μετεξελίχθηκε σε κοινωνικοαντισταθμιστι-

κό και καθώς σταδιακά συνειδητοποιείται και εκτιμάται η σημασία της λειτουργίας του 

διαφαίνονται ολοένα και περισσότεροι τομείς τους οποίους μπορεί να εξυπηρετήσει. 

1.2.2. Z-wwova αναπτυξιακά και παιβαννυνικά 6e6ouéva 

© ft ανάπτυξη τον eyfç&<pariov, οι euneipi&ç Και το n&pi|fórìrW του παιδιού 

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου αρχίζει κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα από τη σύλληψη, 

όταν ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός ξεκινούν να παίρνουν σχήμα μέσα στο έμβρυο. 

Μέχρι τον έκτο μήνα της κύησης έχουν δημιουργηθεί όλα σχεδόν τα δισεκατομμύρια 

νευρώνων (νευρικών κυττάρων) που αποτελούν το ώριμο μυαλό. Αφού δημιουργηθούν 

οι νευρώνες, μετακινούνται γρήγορα στην περιοχή του εγκεφάλου όπου θα λειτουργή

σουν. Οι νευρώνες διαφοροποιούνται για να αναλάβουν ειδικευμένους ρόλους και δη

μιουργούν συνδέσεις (συνάψεις) με άλλους νευρώνες, που τους επιτρέπουν να επικοι

νωνούν και να αποθηκεύουν πληροφορίες (Dawson & Fischer, 1994· Johnson, 1997). 

«Ο εγκέφαλος παράγει διπλάσιο αριθμό κυττάρων από αυτόν που τελικά θα κρατή

σει. Ο στόχος των κυττάρων αυτών είναι να συνδεθούν με άλλα κύτταρα, προκειμένου 

να δημιουργήσουν δίκτυα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Ανάλογα με την ποσότητα 

και την ισχύ των ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον, κάποιες από τις συνδέ

σεις αυτές ισχυροποιούνται, ενώ άλλες ατροφούν ή νεκρώνονται λόγω έλλειψης αλλη

λεπίδρασης με το εξωτερικό περιβάλλον. Οι εγκεφαλικές αυτές συνάψεις αρχίζουν να 

μειώνονται περίπου προς το τέλος του πρώτου χρόνου της ζωής, σταθεροποιούνται γύ

ρω στην ηλικία των 12 χρόνων και παραμένουν έτσι περίπου ως το εβδομηκοστό δεύτε

ρο έτος της ηλικίας. Τα τρισεκατομμύρια των συνδέσεων (συνάψεων) που επιβιώνουν 

οφείλουν την ύπαρξη τους κατά ένα μεγάλο μέρος ο' αυτά που ένα παιδί μαθαίνει κατά 

τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του» (Στάμου, 2006: 35). 

Οι πρώιμες εμπειρίες, σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο περιβάλλον, επηρεάζουν 

την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Παιδιά που έχουν περιορισμένες ευκαιρίες 

για κατάλληλες εμπειρίες στα πρώτα χρόνια μπορεί να έχουν καθυστέρηση στην ανά

πτυξη του εγκεφάλου, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μελλοντι

κή μάθηση (Isbell & Exelby, 2001). 

Το κατάλληλο λοιπόν περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

και έχει πολλές μορφές. Είναι καταρχήν το φυσικό περιβάλλον, που οδηγεί στην ανεξαρτη

σία, που προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να νιώθουν τη δύναμη των ικανοτήτων και των 

ιδεών τους, που παρέχει ασφάλεια, ώστε τα παιδιά να βιώνουν το αίσθημα του «ανήκειν», 

που είναι σύστοιχο με τα ενδιαφέροντα τους, που παρέχει προκλήσεις και ευκαιρίες, ώστε 

να πυροδοτεί κάθε είδους κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική μάθηση και να αναδει

κνύει τον πολιτισμό. Επίσης κατάλληλο περιβάλλον θεωρείται το βιολογικό, που επιδρά 

στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο μέσω της διατροφής, της υγείας, της εξάσκησης των αισθή

σεων. Ωστόσο βασικός πυρήνας του κατάλληλου περιβάλλοντος είναι οι σχέσεις ενηλίκων 

- παιδιών. Οι σταθερές θετικές σχέσεις παρέχουν στοργή, η οποία ενισχύει την ασφάλεια 



και την ευημερία των παιδιών, προσφέρουν τις γνωστικές προκλήσεις για την εξάσκηση 

τους και τα βοηθούν να ανακαλύψουν ποια είναι και τι μπορούν να κάνουν. 

Με λίγα λόγια «ο εγκέφαλος σχηματοποιείται με βάση τα ερεθίσματα του περιβάλ

λοντος και τα εγκεφαλικά κύτταρα χρειάζεται να δεχτούν συγκεκριμένα ερεθίσματα, 

σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, προκειμένου να αναπτυχθούν οι διάφορες ικα

νότητες» (Στάμου, 2006: 35). Επομένως είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τα παιδιά να ανα

πτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα κάθε είδους, έχοντας τη 

δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, να επιλέγουν δραστηριότητες και να δημιουργούν 

έργα που έχουν νόημα γι’ αυτά (Ζαφρανά, 2001). 

Ωστόσο δεν φτάνει μόνο αυτό. Μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις υποστήρι

ξης των παιδιών στη ραγδαία αλλά περίπλοκη διαδικασία ανάπτυξης του εγκεφάλου 

είναι ο χρόνος ενασχόλησης με αυτά τα απαραίτητα ερεθίσματα και όχι η πίεση προς 

το επόμενο στάδιο μάθησης, για την επίτευξη αυθαίρετων στόχων και καθορισμένων 

αποτελεσμάτων (Wood & Attfield, 2006). Για παράδειγμα, τα παιδιά χρειάζονται το 

δικό τους χρόνο για να προσεγγίσουν τα υλικά. Δηλαδή ορισμένα παιδιά πλησιάζουν 

αμέσως τον πηλό, ενώ άλλα χρειάζονται εβδομάδες για να τον προσεγγίσουν. Η μάθη

ση δεν ξεδιπλώνεται με γραμμικό τρόπο. Το κάθε παιδί έχει τα δικά του ελικοειδή μο

νοπάτια, που συγκρούονται μεταξύ τους, αλλά στο τέλος όλα καταλήγουν σε ένα απο

τέλεσμα, το καθένα με το δικό του τρόπο. Αυτό πρέπει να το σεβόμαστε, να το καλλιερ

γούμε και να εξασφαλίζουμε τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά ώστε να προσεγγί

ζουν τα υλικά στο δικό τους χρόνο. 

Συμπερασματικά το ολοήμερο νηπιαγωγείο, με τον περισσότερο χρόνο που διαθέ

τει, μπορεί να εξασφαλίσει ένα τέτοιο περιβάλλον, που να αυξάνει τις ευκαιρίες για 

περισσότερες εμπειρίες, να παρέχει ανεξαρτησία, να προσφέρει υγιεινή διατροφή, να 

παγιώνει το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα παιδιά και 

στους ενήλικους και να παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά για δράση. 

© ft προώθηση OTpflWifcviv now ejVai σύοτοι/ε^ ue. τους τρόπους uaßwmc i w παιδινίν 

Η μάθηση και η ανάπτυξη των ανθρώπων είναι τόσο πολύπλοκες, ώστε καμία θεωρία 

δεν μπορεί να εξηγήσει επαρκώς όλες τις συσχετιζόμενες διαδικασίες που περιλαμβά

νουν. Οι γνώσεις γι' αυτούς τους τομείς επεκτείνονται διαρκώς, ιδιαίτερα καθώς οι νέ

ες τεχνολογίες επιτρέπουν στους ερευνητές να εξετάσουν το πρόβλημα του πώς ανα

πτύσσεται και λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μερικές θεωρίες επικεντρώνονται 

στο τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του παιδιού ή τι συμβαίνει μέσα στο κοινωνικό και πο

λιτιστικό πλαίσιο όπου συντελείται η μάθηση. Άλλες θεωρίες δίνουν λεπτομερείς εξη

γήσεις για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, όπως ο 

γραμματισμός (literacy), οι μαθηματικές γνώσεις, οι δημιουργικές τέχνες και η τεχνο

λογία, καθώς και για το πώς λειτουργούν σε διαπροσωπικό, κοινωνικό και συναισθη

ματικό επίπεδο. Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης ασχοληθεί με την εξέταση των πλαι

σίων και των συνθηκών που φαίνεται να υποστηρίζουν καλύτερα τη μάθηση των παι

διών, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους οι νηπιαγωγοί μπορούν να ενισχύ

σουν τις δυνατότητες του παιχνιδιού. Πλήθος μελετών έδειξαν ότι στα μικρά παιδιά 

είναι επιτυχής η διδασκαλία που έχει στόχο τη μάθηση γενικών εννοιών και κανόνων 

για την επεξεργασία πληροφοριών (Lawton, 2006). Πιο συγκεκριμένα: 



Ο Jean Piaget {l&Jb-1j80): Arouifçoç Souiouoç 

Ο Piaget εισάγει το δομισμό, μια θεωρία σύμφωνα με την οποία το παιδί οικοδομεί ενερ
γά τη γνώση του με τη συνεχή αφομοίωση και εναρμόνιση των νέων πληροφοριών (Κα
ψάλης, 2006: 465). 

Το μοντέλο του Piaget, το οποίο περιγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, 
είναι αυτό που αποδίδει καλύτερα την έννοια του παιδιού ως ενεργού μαθητή. Χρησι
μοποιεί ως μεταφορική έννοια τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος για να δείξει πώς 
προσλαμβάνονται νέες γνώσεις και πληροφορίες, δηλαδή ένα καινούργιο επεισόδιο 
μάθησης «αφομοιώνεται» ή προσαρμόζεται, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί, ακριβώς 
όπως η τροφή μετατρέπεται μέσα στο πεπτικό σύστημα για να μπορέσει να χρησιμο
ποιηθεί από το σώμα. Την ίδια στιγμή οι νοητικές δομές (σχήματα), που το παιδί έχει 
ήδη εγκατεστημένες, αλλάζουν για να «χωρέσουν» τη νέα γνώση, όπως ακριβώς τα όρ
γανα της πέψης προσαρμόζονται στην εισερχόμενη τροφή, δηλαδή για να μάθει το παι
δί κάτι πρέπει να οικοδομήσει πρώτα τις κατάλληλες νοητικές δομές. Το μοντέλο αυτό 
κάνει τη μάθηση να μοιάζει τόσο φυσική όσο και η τροφή. Γι’ αυτό θα πρέπει οι νηπια
γωγοί να προσαρμόσουν τα υλικά που χρησιμοποιούν στην τάξη, ώστε να τα καταστή
σουν κατάλληλα για το διανοητικό επίπεδο που έχουν φτάσει τα παιδιά, γιατί αλλιώς η 
μάθηση θα είναι τόσο δύσκολη γι’ αυτά όσο και η βρώση ωμής πατάτας, που αποτελεί 
πρόκληση για το πεπτικό σύστημα (Mallet, 2003). 

Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού είναι να εντοπίσει τις νοητικές δομές (σχήματα) των 
παιδιών και να υποστηρίξει την ανάπτυξη τους μέσα από την αλληλεπίδραση, τη γλώσ
σα, την προμήθεια υλικών σε ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, γιατί πίσω από 
κάθε βήμα μιας δραστηριότητας του παιδιού που μπορεί να παρατηρηθεί υπάρχει μια 
θεμελιώδης δομή ή ένα θεμελιώδες σχήμα. Ο Piaget ορίζει το γνωστικό σχήμα ως «δο
μή και οργάνωση των δράσεων του ατόμου» (Μπασέτας, 2002: 211), ή «το σχήμα ορίζε
ται ως η στοιχειώδης μονάδα νοητικής οργάνωσης και η δομή μέσω της οποίας οι άν
θρωποι προσαρμόζονται στο περιβάλλον» (Salkind, 2000). Η αναγνώριση/διάγνωση 
των σχημάτων (σχεδίων δράσης / νοητικών δομών) των παιδιών πρέπει να είναι προϋ
πόθεση για το σχεδιασμό του προγράμματος του νηπιαγωγείου και να δίνει στους/στις 
νηπιαγωγούς τη δυνατότητα να σχεδιάζουν επεκτάσεις και διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα 
στους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά χρησιμοποιούν και μεταμορφώνουν υλικά 
και αναπαριστάνουν τη σκέψη τους. 

Οι σχηματικές δραστηριότητες των παιδιών δεν προκύπτουν αυθόρμητα. Η πρόοδος 
από τις απλές, τυχαίες μορφές σε πιο περίπλοκες και ελεγχόμενες μορφές αναπαρά
στασης μπορεί να επιτευχθεί από τους/τις νηπιαγωγούς, συνδέοντας για παράδειγμα 
τα παιδιά με μορφές γνώσεων που έχουν νόημα γι' αυτά και είναι σχετικές με τη μελλο
ντική ζωή τους, γιατί, σύμφωνα με τον Piaget, «τα παιδιά αφομοιώνουν μόνο εκείνο 
που ταιριάζει στη γνωστική τους δομή (στην πνευματική τους δύναμη) και αγνοούν κα
τά έναν υπέροχο τρόπο κάθε τι που την ξεπερνά» (Piaget, 1958: 149). 

Η αξία της σχηματικής θεωρίας στην πράξη έγκειται στο ότι νηπιαγωγοί και γονείς 
μπορούν να κατανοήσουν τα ατομικά και τα κοινά μοτίβα μάθησης και δραστηριότη
τας, καθώς και τα κοινωνικά πλαίσια όπου συμβαίνουν αυτά (Nutbrown, 1999). Όταν 
οι νηπιαγωγοί εντοπίζουν τα σχήματα των παιδιών, κατανοούν τι προσφέρουν τα παι
διά σε μια δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να εναρμονίζουν τις επακόλουθες αλληλεπι-



δράσεις με τη μορφή στρατηγικών, ή να εισάγουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, ή να 
προμηθεύουν τα απαιτούμενα υλικά. 

Ωστόσο ο Piaget μας προειδοποίησε ότι πρέπει να αποφασίσουμε για το αν πρέπει 
να διδάσκουμε συστήματα και δομές άμεσα ή να παρουσιάζουμε στο παιδί πλούσιες κα
ταστάσεις επίλυσης προβλημάτων, στις οποίες το ενεργό παιδί μπορεί να μαθαίνει από 
αυτές την πορεία διερεύνησης τους. Παράλληλες είναι και οι απόψεις του Malaguzzi, ο 
οποίος επισημαίνει: «θα ήθελα να δώσω έμφαση στη συμμετοχή των ίδιων των παιδιών: 
Αυτά είναι αυτόνομα ικανά να βγάζουν νοήματα από τις εμπειρίες της καθημερινής 
τους ζωής μέσω της διανοητικής δράσης, που εμπεριέχει και το σχεδιασμό, το συντονι
σμό ιδεών και την αφαίρεση. Να θυμάστε πως τα νοήματα δεν είναι ποτέ στατικά, μο
νοσήμαντα ή τελεσίδικα. Παράγουν πάντα άλλα νοήματα». Γι’ αυτό η βασική δράση 
των ενηλίκων είναι να ενεργοποιούν, ειδικά έμμεσα, τις ικανότητες των παιδιών για 
δόμηση νοημάτων ως βάση για κάθε μορφή μάθησης. Πρέπει να προσπαθούν να «πιά
σουν» την κατάλληλη στιγμή κι έπειτα να συλλάβουν τις κατάλληλες προσεγγίσεις, για 
να συμβιβάσουν με ένα γόνιμο διάλογο τα δικά τους νοήματα και τις δικές τους ερμη
νείες με αυτά των παιδιών (Gandini, 2001). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο διαθέτει περισσότερο χρόνο για παιχνίδι και άλλες αυ-
τοεπιλεγόμενες δραστηριότητες, πράγμα που από τη μια μεριά δίνει τη δυνατότητα στα 
παιδιά να επιλύουν προβλήματα, να ανακαλύπτουν και να εξερευνούν και από την άλ
λη μεριά στον/στη νηπιαγωγό να αναγνωρίζει σχήματα και μοτίβα δράσης, να αποδέ
χεται τις ατομικές διαφορές των παιδιών στην πορεία της ανάπτυξης και να εξασφαλί
ζει δραστηριότητες για μικρές ομάδες παιδιών αλλά και για μεμονωμένα παιδιά. 

Ο I-eV VtnQOTÇktn {l&Jb-IJ^): Ko ι •νομικός Souiouoç 

Ο Vygotsky είναι ο εισηγητής της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης και 
υποστηρίζει με τη θεωρία του ότι η κοινωνία επηρεάζει αποφασιστικά τον τρόπο με τον 
οποίο το άτομο μαθαίνει, ώστε το κέντρο βάρους να βρίσκεται στην αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον του (Τσακίρη και Καπετανίδου, 2007). 

Επισημαίνει ότι η διδασκαλία έχει κεντρικό ρόλο για τη μάθηση και την ανάπτυξη 
και υποστηρίζει ότι η μάθηση καθοδηγεί την ανάπτυξη. Δίνει περισσότερη έμφαση 
στην ανάπτυξη ως κοινωνικοπολιτιστική διαδικασία. θεωρεί ότι οι κοινωνικές, οι ιστο
ρικές, οι πολιτιστικές και οι βιολογικές όψεις της ανάπτυξης συνεργάζονται. «Μας θυ
μίζει πως η σκέψη και η γλώσσα λειτουργούν μαζί για να σχηματίσουν ιδέες και να ορ
γανώσουν ένα σχέδιο δράσης και έπειτα εκτέλεσης, ελέγχου, περιγραφής και συζήτη
σης αυτής της δράσης» (Gandini, 2001). Ορίζει μια ευρεία γκάμα ψυχολογικών εργα
λείων που βοηθούν τη μαθησιακή διαδικασία. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν τη 
γλώσσα, διάφορα συστήματα μέτρησης, γραφή, σχήματα, διαγράμματα, χάρτες, τεχνι
κά σχέδια και κάθε είδους συμβατικά σήματα (Wertsch, 1985). Αυτά τα ψυχολογικά 
εργαλεία είναι και πολιτιστικά εργαλεία, επειδή χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένους 
τρόπους σε συγκεκριμένα πλαίσια. θεωρεί ότι το παιχνίδι παίζει πρωταγωνιστικό ρό
λο στην ανάπτυξη, γιατί η δημιουργία μιας φανταστικής κατάστασης μπορεί να θεωρη
θεί σαν ένα μέσο για την καλλιέργεια της αφηρημένης σκέψης (Βοσνιάδου, 1997). Η 
θεωρία του προσφέρει νέες ιδέες για την ανάπτυξη, τη διδασκαλία και τη μάθηση του 
παιδιού. 



Το πιο γνωστό σημείο της θεωρίας του είναι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», 
σύμφωνα με την οποία προωθείται η διδασκαλία ως το σημείο που μπορεί να φτάσει το 
παιδί είτε μόνο του είτε με τη βοήθεια και την καθοδήγηση ενός ενήλικου ή πιο ικανού συ
νομήλικου (Vygotsky, 1978). Κεντρική ιδέα του είναι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου επι
πέδου ικανότητας εκτέλεσης μιας δεξιότητας, την οποία θα μπορούσε το παιδί να εξα
σκήσει χωρίς βοήθεια. Αυτό ο Vygotsky το ονομάζει «πραγματικό επίπεδο διανοητικής 
ανάπτυξης». Ωστόσο, αν βοηθηθεί από έναν ενήλικο, αυτή η ικανότητα μπορεί να «επε
κταθεί» λίγο περισσότερο, για να επιτευχθεί κάτι ελαφρώς δυσκολότερο. Αυτό ο Vygotsky 
το ονομάζει «επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης». Η 
απόσταση ανάμεσα στα δύο επίπεδα είναι η «ζώνη 
της επικείμενης ανάπτυξης», την οποία το παιδί μπο
ρεί να διανύσει και να κατακτήσει με τη βοήθεια του 
ενήλικου ή με τη βοήθεια προχωρημένων συνομηλί
κων. Για παράδειγμα, ένα παιδί παίζει με ξύλινα του-
βλάκια και μπορεί να κατασκευάσει έναν πύργο το
ποθετώντας τρία ή τέσσερα τουβλάκια το ένα πάνω 
στο άλλο. Ο ενήλικος θα μπορούσε να του προτείνει 
να φτιάξει δύο τέτοιους πύργους, τον ένα δίπλα στον 
άλλο, κι έπειτα να το ρωτήσει πώς θα κατασκευάσει 
μια γέφυρα, και, αν είναι ανάγκη, να του υποδείξει 
ότι ένα μακρύ τουβλάκι, τοποθετημένο στην οροφή 
του πύργου, θα το βοηθούσε γι' αυτόν το σκοπό. Με 
αυτόν τον τρόπο το παιδί θα μάθει πώς να κατασκευ
άζει μια γέφυρα (Vygotsky, 1978). 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για την αναγνώριση «της ζώνης της επικείμενης 
ανάπτυξης» ενός παιδιού. Ωστόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν η παρατήρηση και η 
αξιολόγηση της μάθησης των παιδιών, η λήψη αποφάσεων σχετικών με το περιεχόμενο 
του προγράμματος, η γνώση της προόδου των παιδιών και οι παιδαγωγικές αλληλεπι
δράσεις. Επιπλέον δεν υπάρχει μία ζώνη για κάθε παιδί ατομικά, διότι το καθένα μπο
ρεί να λειτουργεί σε πολλές διαφορετικές ζώνες. Υπάρχουν πολιτιστικές ζώνες, καθώς 
και ατομικές ζώνες, επειδή υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές στις ικανότητες, στις δε
ξιότητες και στις γνώσεις που εκτιμώνται σε διαφορετικές κοινότητες. Η έννοια «της 
ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» δεν πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά ως μία ατο
μική ή κοινή (αμφίδρομη) διαδικασία. Οι Newman & Holzman (1993) έχουν ερμηνεύ
σει τις θεωρίες του Vygotsky, υποστηρίζοντας ότι το μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει 
να είναι μία ζώνη για επικείμενη ανάπτυξη. 

Εάν τα παιδιά μαθαίνουν μόνο με μία ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, που ελέγχεται 
από ενήλικους ως ειδικούς, δεν θα μάθουν ποτέ να αμφισβητούν ή να αλλάζουν τις 
υπάρχουσες γνώσεις, απλώς θα αναπαράγουν όσα ήδη ισχύουν και χρησιμοποιούνται 
στην κοινωνία (Lambert & Clyde, 2003). Εξαιτίας αυτού μπορούμε να υποστηρίξουμε 
ότι το παιχνίδι και η διάθεση για παιχνίδι δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να μα
θαίνουν τα παιδιά πέρα από τις ζώνες ελέγχου των ενηλίκων. Δηλαδή τα παιδιά δημι
ουργούν τις δικές τους ζώνες, όπου οι δραστηριότητες τους (ψυχολογικές και κοινωνι
κές) βρίσκονται σε διαφορετικά και πιθανόν πιο δύσκολα επίπεδα από τις ελεγχόμε
νες αλληλεπιδράσεις, οι οποίες καθοδηγούνται από τον ενήλικο. 



Μια άλλη συμπληρωματική ιδεατής ζώνης επικείμενης ανάπτυξης, η οποία σχετίζε
ται με την άποψη του Vygotsky για τη σημασία του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλο
ντος της μάθησης, είναι η ιδεατής σταδιακής μείωσης της βοήθειας (scaffolding = σκα
λωσιά), η οποία αναφέρεται στη βοήθεια που προσφέρουν οι ενήλικοι. Η βοήθεια μπο
ρεί να περιλαμβάνει ενθαρρύνσεις, νύξεις, υπομνήσεις, διάφορα ερεθίσματα και οτιδή
ποτε άλλο επιτρέπει στο παιδί να αναπτύξει την αυτονομία του και να μειώσει την 
εξάρτηση του από τον ενήλικο ή το μεγαλύτερο συνομήλικο (Καψάλης, 2006). Η υποστή
ριξη περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι ενήλικοι παρέχουν βοήθεια στα παι
διά. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες διαφωνίες για το τι περιλαμβάνει η υποστήριξη, ποιους 
καθοδηγεί και ποιανού προθέσεις είναι καθοριστικές. Οι Ortega (2003) και Jordan (2004), 
σχολιάζοντας διάφορες κοινωνικοπολιτικές θεωρίες, συμφωνούν ότι η υποστήριξη 
έχει ερμηνευτεί έτσι, ώστε να υποδηλώνει μια σχέση πρόσωπο με πρόσωπο, όπου ο/η 
νηπιαγωγός ή ο ενήλικος εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο αυτού που πρέπει να μαθευτεί, 
καθώς και του πώς θα διεξαχθεί η διδασκαλία, ουσιαστικά ένα πρότυπο «μετάδοσης». 
Ωστόσο οι σύγχρονες ερμηνείες αυτής της έννοιας καταλήγουν σε ένα κοινό σημείο για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων, δηλαδή το παιδί και ο ενήλικος αναπτύσσουν αμοι
βαία κατανόηση των κινήτρων, των ικανοτήτων, των στόχων, των ενδιαφερόντων και 
των διαθέσεων. 

Οι διηλικιακές ομάδες εργασίας (ηλικιακή διαφορά μέχρι τρία χρόνια) είναι μια 
δομή σχολικής τάξης που παραπέμπει στο σκεπτικό του Vygotsky αναφορικά με τις 
σχέσεις αλληλεπίδρασης ενηλίκων - παιδιών και παιδιών μεταξύ τους, πράγμα που 
έχει φανερά πλεονεκτήματα τόσο για την κοινωνική όσο και για την ακαδημαϊκή ανά
πτυξη των παιδιών, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια. Παράλληλα οι διηλικιακές ομάδες ερ
γασίας παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για αυτόνομη μάθηση, συνεργασία και 
κοινωνική επικοινωνία, χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία να αναπτύξουν τα παιδιά 
που θα ζήσουν στη μεταβιομηχανική κοινωνία της πολιτισμικής και της εθνικής ανομοι
ογένειας (Σιβροπούλου, 2006α). 

Τέλος οι σύγχρονες ερμηνείες των ιδεών του Vygotsky τονίζουν τη σημασία της δρα
στηριότητας του παιδιού κατά την αναζήτηση και τη χρήση πολλών μορφών βοήθειας 
μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον, όπως οι υπολογιστές και άλλες τεχνολογίες πληρο
φορικής και επικοινωνιών, υλικά και εργαλεία. Έτσι τα παιδιά και οι ενήλικοι μπο
ρούν να «συνοικοδομήσουν» νοήματα, γνώσεις και κατανόηση. Για τον Jordan (2004) η 
έννοια της «συνοικοδόμησης» αποτελεί δυναμική επέκταση των ιδεών του Vygotsky 
για την υποστήριξη και «τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». Η έννοια της «συνοικο-
δόμησης» δίνει έμφαση στο παιδί, που το χαρακτηρίζει ως δυναμικό παίκτη της δικής 
του μάθησης. 

Ο J&rome, 6ruMe.ir (1^15"- ): Av'afcaflvnTifcii mdnon 

Η θεωρία του Bruner υποστηρίζει ότι το μυαλό του παιδιού ενεργεί περισσότερο σαν 
ένα «σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών» ή σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής (Salkind, 
2000). Η θεωρία του σχετίζεται άμεσα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών 
μεθόδων. Η πρώτη διάσταση σχετικά με τη διδασκαλία αναφέρεται στον καθορισμό 
του είδους των εννοιών που το παιδί πρέπει να διδαχτεί. Αν ένα παιδί έχει κατανοήσει 
βασικές έννοιες και αρχές, θα μπορέσει με μεγαλύτερη ευκολία να συσχετίσει τις διά-



φορές ιδέες, αλλά και να δημιουργήσει νέους συσχετισμούς με νέες έννοιες (Χατζηγε-
ωργίου, 1998). 

Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με το επίπεδο ετοιμότητας του παιδιού, ώστε το υλι
κό που θα διδαχτεί να μην είναι πολύ δύσκολο, αλλά να είναι προσαρμοσμένο στις ικα
νότητες του. Δηλαδή πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο 
το παιδί της προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνεται τον κόσμο, ο οποίος συνδέεται με τις 
ικανότητες της λειτουργικής και της εικονικής αναπαράστασης και εν μέρει με τη διδα
σκαλία (Lawton, 2006). Σύμφωνα με τον Bruner, οι τρόποι αναπαράστασης της γνώσης 
είναι τρεις: πραξιακός, εικονικός και συμβολικός. Ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, 
μια ιδέα μπορεί να αναπαρασταθεί με τρόπο που να είναι κατανοητή. Δηλαδή τα παι
διά σε μικρή ηλικία μπορούν να μάθουν «οτιδήποτε», αρκεί να τα διδάξει κανείς στη 
γλώσσα που καταλαβαίνουν. Ο Bruner εισηγείται τις δραστηριότητες προσομοίωσης. 
Μια μορφή προσομοίωσης αποτελείτο παιχνίδι ρόλων (Καψάλης, 2006). 

Η τρίτη διάσταση είναι η παρουσίαση του περιεχομένου της ύλης με σπειροειδή τρό
πο, δηλαδή τα παιδιά, σύμφωνα με το σπειροειδές πρόγραμμα, πρέπει να επανέρχο
νται κατά διαστήματα σε γενικά θέματα και να ενθαρρύνονται να τα προσεγγίζουν με 
διαφορετικό κάθε φορά επίπεδο αναπαράστασης της γνώσης και με πιο προχωρημένο 
επίπεδο ανάλυσης (Καψάλης, 2006). Καθώς τα παιδιά γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι 
μαθητές, μπορούν να χρησιμοποιούν μια σειρά στρατηγικών για να αναθεωρούν, να 
διατηρούν ή να ενισχύουν την απόδοση τους. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητες ποιοτικές 
και ποσοτικές αλλαγές της βοήθειας που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους 
τους, καθώς και τους στόχους που τους θέτουν οι άλλοι. Ωστόσο η πρόοδος στη μάθηση 
δεν είναι μονοκόμματη ή αναπόφευκτη. Τα μικρά παιδιά συχνά παρουσιάζουν εκρή
ξεις ενεργητικότητας, ενδιαφέροντος και κινήτρων, όσες φορές είναι πρόθυμα και ικα
νά να μάθουν. 

Τέλος η ουσιαστικότερη προοπτική είναι να μαθαίνει το παιδί ανακαλύπτοντας. Δη
λαδή ο Bruner υποστηρίζει ότι η ανακάλυψη είναι η βασική προϋπόθεση της μάθησης. 
Η ανακαλυπτική μάθηση χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες 
έχουν σχέση με την πρόσκτηση, την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των πληροφο
ριών. Οι προϋποθέσεις για την ανακαλυπτική μάθηση είναι οι προϋπάρχουσες δομές 
γνώσεων του ατόμου, δηλαδή οι έννοιες, οι ιδέες, οι αντιλήψεις (Κολιάδης, 1997). Μέ
σω της ανακαλυπτικής μάθησης το παιδί επεκτείνει και διευρύνει τις γνώσεις του, παί
ζει και χειρίζεται αντικείμενα, ερευνά, αναλύει, επεξεργάζεται ερεθίσματα και πληρο
φορίες, διατυπώνει υποθέσεις, ανακαλύπτει στρατηγικές οι οποίες του επιτρέπουν «να 
μαθαίνει πώς να μαθαίνει». Ακόμα μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης τα παιδιά εν
θαρρύνονται να παράγουν και να μετασχηματίζουν πληροφορίες, να αναζητούν και να 
ανακαλύπτουν τους νόμους και τις σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα και στα γεγονότα, 
να επιλύουν προβλήματα και να τα ερμηνεύουν, να εκφράζουν τις γνώσεις τους σε λε
κτικό και μη λεκτικό επίπεδο, να προβαίνουν σε ομαδοποιήσεις, συγκρίσεις, κατηγοριο
ποιήσεις, να αυτενεργούν και να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας. Ο/η νηπιαγωγός 
από την άλλη μεριά φροντίζει να δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον, να ενισχύει τη δι
αισθητική σκέψη, την παραγωγική διαδικασία και τη δημιουργική φαντασία. 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανακαλυπτικής μάθησης του Bruner είναι ο ερω-
τηματικός-προβληματικός, ευρετικός ή επινοητικός τρόπος διδασκαλίας που θα μπορού
σε να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο, αν τις επιδιώξεις/στόχους του αναλυτικού προγράμ-



ματος του νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2002) τους μετατρέπαμε σε προβλήματα και δίναμε 
την ευκαιρία στα παιδιά να τα ερευνήσουν/λύσουν, να τα παρουσιάσουν και να τα αξιο
λογήσουν. Είναι προφανές ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να αναδυθεί μια νέα 
προβληματική, η οποία θα αποτελέσει τη γέφυρα για μια διαρκή σύνδεση των γνωστών 
με το άγνωστο, που αποτελείτο βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής διδασκαλίας. 

Τα ανακαλυπτικά προγράμματα που αναφέρονται σε επίλυση προβλημάτων και δη
μιουργικές δραστηριότητες, για να πετύχουν, χρειάζονται υλικά, προετοιμασία και πο
λύ χρόνο, στοιχεία που διαθέτει το ολοήμερο νηπιαγωγείο. 

Ο Wowarf Qardne,r. ft θε-νορία ΤΜζ πο/ΜαπΜζ vomoouvnÇ 

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, «η νοημοσύνη είναι 
ένα αμάλγαμα από νοητικές ικανότητες, που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά 
δρουν αλληλοσυμπληρωματικά και έτσι μόνο καθιστούν το άτομο ικανό να επιλύει 
προβλήματα και να κατασκευάζει προϊόντα» (Ματσαγγούρας, 2002: 285). Δηλαδή οι 
άνθρωποι δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν ίδιες ικανότητες, αλλά αντιλαμ
βάνονται τον κόσμο με οχτώ διαφορετικούς τρόπους, που σημαίνει ότι ο Gardner ανα
φέρεται σε τύπους νοημοσύνης και όχι σε ενιαία νοημοσύνη. θεωρεί ότι κάθε τύπος 
νοημοσύνης έχει τη νευροβιολογική του βάση σε συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου, 
συνοδεύεται από επιμέρους γνωστικές ικανότητες και ακολουθεί μια συγκεκριμένη πο
ρεία ανάπτυξης. Τα οχτώ είδη νοημοσύνης του Gardner είναι: η γλωσσική, η λογικομα-
θηματική, η χωρική, η κιναισθητική, η μουσική, η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική και 
η νατουραλιστική (Τσακίρη και Καπετανίδου, 2007). 

Η γλωσσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου για αποτελεσματική επικοινω
νία. 

Ηλογικομαθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου για λογική και συστη
ματική σκέψη. 

H χωρική νοημοσύνη είναι η ικανότητα πρόσληψης χωρικών, σχηματικών και χρω
ματικών πληροφοριών με ακρίβεια, ώστε το άτομο να δημιουργεί με αυτές νοητικές 
εικόνες, τις οποίες στη συνέχεια μπορεί να τις χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά σε 
αρχιτεκτονικές κατασκευές ή εικαστικές συνθέσεις. 

Η κιναισθητική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί το άτομο τη γλώσσα 
του σώματος. 

Η μουσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα σύλληψης, διάκρισης και μετασχηματισμού 
των μουσικών σχημάτων, που εκφράζονται με συνθέσεις ή αποδόσεις μουσικών 
έργων. 

Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον εαυτό του. 

Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου για συνεργασία, κατανόη
ση των συναισθημάτων, των προθέσεων και των διαθέσεων των άλλων. 

Τέλος η νατουραλιστική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνε
ται το γεωφυσικό χώρο, να διακρίνει κοινά στοιχεία και κυρίαρχα μοτίβα, που αφο
ρούν τις κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, να ασχολείται με το φυσικό κόσμο 



και να εντοπίζει και να κατηγοριοποιεί διάφορα αντικείμενα (Ματσαγγούρας, 2002· 

Χατζηγεωργίου, 1998· Τσακίρη και Καπετανίδου, 2007). 

Σύμφωνα με τον Gardner, η μάθηση προσεγγίζεται ολιστικά, μια και τα παιδιά θα 
πρέπει να έχουν ευκαιρίες να εξασκήσουν όλες τις μορφές ευφυΐας τους (Χατζηγεωρ
γίου, 1998). Προτείνει ένα σχολείο με πρωταγωνιστή το παιδί, που να βασίζεται στις 
ανάγκες, στα ενδιαφέροντα του και στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του, με στόχο την 
αναγνώριση/πρόγνωση των ικανοτήτων και των αδυναμιών του, για να μπορέσει να 
προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση (Ντολιοπούλου, 1999). 

Η θεωρία του Gardner έχει ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Άλλοι υποστηρίζουν 
ότι η θεωρία προτείνει την ανάγκη για την ανάπτυξη ταλέντων των παιδιών από μικρή 
ηλικία. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι προτείνει τη διακλαδική σύνδεση των γνωστικών 
περιοχών, δηλαδή θα μπορούσε ο/η νηπιαγωγός να επιλέξει ένα θέμα και να δημιουρ
γήσει ένα ιστόγραμμα και στη συνέχεια να αναρωτηθεί ποιες δυνατότητες ανάπτυξης 
από τα οχτώ είδη νοημοσύνης προσφέρει το θέμα και ποιες από αυτές θα αξιοποιήσει 
(Ματσαγγούρας, 2002). Επίσης άλλοι υποστηρίζουν ότι προτείνει τη μάθηση μέσω της 
μεθόδου project (σχέδια εργασίας). Τέλος άλλοι υποστηρίζουν ότι προτείνει την εφαρ
μογή «προγραμμάτων μαθητείας», σύμφωνα με την οποία διάφοροι ειδήμονες από την 
κοινότητα θα διδάξουν στα παιδιά δεξιότητες και γνώσεις από την καθημερινή ζωή 
(Χατζηγεωργίου, 1998). 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι θεωρίες μάθησης περιλαμβάνουν 
χρήσιμα στοιχεία (π.χ. δράση, συνεργασία, βίωμα, έρευνα, κριτική σκέψη), τα οποία 
μπορεί ο/η νηπιαγωγός με κατάλληλες στρατηγικές να τα χρησιμοποιήσει προς όφελος 
των παιδιών, μια και τα παιδιά γενικά παρουσιάζουν διαφορετικά «ατομικά» χαρακτη
ριστικά και διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης στη μάθηση. Επιπρόσθετα υποστηρίζεται ότι 
η μάθηση των μικρών παιδιών είναι πρωταρχικά συνδυαστική, διαμεσολαβητική, δε
σμευτική σε όρια και λιγότερο ευέλικτη απ’ ό,τι στα μεγαλύτερα παιδιά (Lawton, 
2006). Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο σκεπτικό ότι σημαντικό στοιχείο των προγραμ
μάτων που εφαρμόζονται στα ολοήμερα νηπιαγωγεία πρέπει να είναι ο συνδυασμός 
από διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές, έχοντας πάντα υπόψη τους τρόπους με τους 
οποίους τα παιδιά μαθαίνουν σ' αυτή την ηλικία. 

1.5. ZJkonoç TOI/ ortoiiu&poi/ νΐίπιαννυν&ίον 

Σκοπός του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και 
η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο, η ενίσχυση του ρό
λου της κρατικής μέριμνας, με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και των κοινωνικών δια
κρίσεων, καθώς και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων (ν. 2525/1997, άρθρο 3). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στοχεύει ακόμα στη νοητική, στη γλωσσική, στη συναι
σθηματική, στην κοινωνική, στην κινητική και στην αισθητική ανάπτυξη των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας (Ντολιοπούλου, 1999). 

Αναλυτικότερα επιδιώκει: 
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Το ολοήμερο νηπιαγωγείο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον που να 
προστατεύει την υγεία και να εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών, να υποστηρίζει τις 
ανάγκες τους για δράση, παιχνίδι, ανάπαυση και τροφή. Οργανώνει ένα περιβάλλον δυ
ναμικό και ευμετάβλητο, αλλά πάντα προβλέψιμο και κατανοητό από το παιδί. Παρέχει 
ποικιλία υλικών και ευκαιριών, για να αποκτήσουν τα παιδιά ευκαιρίες που έχουν νόημα 
γι' αυτά. Ο χώρος σχεδιάζεται και οργανώνεται με σκοπό την παροχή δυνατοτήτων αντι
μετώπισης απρόσμενων καταστάσεων, αλληλεπιδράσεων και ανταλλαγών μεταξύ των 
παιδιών επίσης πρέπει να εγγυάται την ευτυχία κάθε παιδιού και της ομάδας ως συνόλου. 

Το περιβάλλον του ολοήμερου νηπιαγωγείου ενθαρ
ρύνει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, οι οποίες 
είναι σημαντικές για τη διά βίου μάθηση και το παι
χνίδι, επειδή περιλαμβάνουν διάφορες μορφές σκέψης 
και οδηγούν σε νέους και καινοτόμους συνδυασμούς 
ιδεών και εμπειριών. Οι Cohen & Mackeith (1991) 
χρησιμοποιούν τη φράση «υφαντές του κόσμου» για 
να περιγράψουν τους δημιουργικούς και ευφάντα
στους κόσμους που δημιουργούν συγγραφείς, ζωγρά
φοι και ηθοποιοί. Τα παιδιά γίνονται υφαντές του κό
σμου στα παιχνίδια τους. Καταργούν την πραγματικό
τητα για να προσποιηθούν, ταυτόχρονα όμως χρησιμο
ποιούν τη λογική και την επιχειρηματολογία για να δημιουργήσουν τις ιδιότητες του 
παιχνιδιού «σαν να ήταν» και «τι θα γίνει αν». Συμμετέχουν σε νέες μορφές σκέψης 
και δράσης και δημιουργούν τη δική τους εσωτερική λογική με βάση διαπραγματεύσι
μους κανόνες και κοινές έννοιες, που συχνά επαναλαμβάνονται, αναθεωρούνται, επε
κτείνονται και διανθίζονται. Προσαρμόζουν συνεχώς τις πράξεις και τις αλληλεπιδρά
σεις τους και μεταμορφώνουν τη χρήση εργαλείων και κατασκευών, καθώς παίζουν, 
δείχνοντας έτσι ότι η φαντασία και η λογική δεν αντιτίθενται. 

© Το σχεδιασμό £ατάί\ί\γ\ί\νϋ\/ npoypauuaTvov' 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο επιδιώκει το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων, που 
να λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους τομείς ανάπτυξης των νηπίων: φυσικό, συναισθη
ματικό, κοινωνικό, γλωσσικό, αισθητικό και νοητικό. Τα προγράμματα είναι ανάγκη 
να βασίζονται στο τι ήδη γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να ενθαρρύ
νουν την απόκτηση νέων εννοιών και δεξιοτήτων. Να προάγουν την ανάπτυξη της γνώ
σης και της κατανόησης, καθώς και τη διάθεση να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις 
δεξιότητες τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς. Να έχουν ευρύ περιεχόμενο 
και ευελιξία, να υποστηρίζουν τη σκέψη των παιδιών, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση 
προβλημάτων, τη βιωματική προσέγγιση, το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο καινά χρη
σιμοποιούν την τεχνολογία για την υποστήριξη της μάθησης του παιδιού. Να τονίζουν την 
αξία του παιχνιδιού και την ομαδική εργασία (Χρυσαφίδης, 1994· Bredekamp και 
Coppie, 1997" Ντολιοπούλου, 1999). 
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To ολοήμερο νηπιαγωγείο επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο ρόλος του γονέα στην υπο
στήριξη της ανάπτυξης του παιδιού είναι πολύ ισχυρός και αποτελεί το κλειδί σε κάθε 
πετυχημένο πρόγραμμα προσχολικής ηλικίας. Οι γονείς μεταφέρουν ουσιώδεις πληρο
φορίες για το παιδί, π.χ. αναπτυξιακές, καθημερινής συμπεριφοράς, αναδυόμενες δε
ξιότητες και ένα ρεπερτόριο επιτυχημένων παρεμβάσεων. Επίσης τα κοινά προγράμ
ματα επίσκεψης γονέων - παιδιών καταδεικνύουν ότι εκεί που υπάρχει αλληλεπίδραση 
παιδιού με γονέα αυτά γίνονται πιο αποτελεσματικά και η συμμετοχή των παιδιών ου
σιαστικότερη. 

Γι’ αυτό οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν, μέσα από την καθημερινή επικοινωνία, από 
προγραμματισμένες συναντήσεις, από συνεχή διάλογο, από τη συμμετοχή της οικογέ
νειας στο πρόγραμμα, από τη διαπραγμάτευση διαφωνιών, όπως και από το μοίρασμα 
υπευθυνοτήτων και το μοίρασμα της γνώσης με το παιδί, να πετύχουν κοινούς στόχους 
για τα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνουν τους γονείς να υιοθετήσουν διαμεσο
λαβητικό και υποστηρικτικό ρόλο και τους προσανατολίζουν στο ρόλο του διευκολυντή 
της μάθησης. Έτσι η θετική συνεργασία με τους γονείς μειώνει την απομόνωση και το 
άγχος των νηπιαγωγών και εδραιώνει το διαπροσωπικό σεβασμό. 

© Την αν'άπτνξιι οι/οΊαοτιΜίζ διαπροονοπιΜίζ επικοινωνίας |*ετα|ύ TSAÌV παιδιών και 
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Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν επίγνωση και είναι περίεργα για τις ομοιότη
τες και τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, υποβάλλουν ερωτήσεις και εσωτερι-
κεύουν θεωρίες για τη διαφορετικότητα σύμφωνα με το γενικό νοητικό στάδιο της ανά
πτυξης τους και τις εμπειρίες της ζωής τους (Katz, 1982). Καθώς εξελίσσεται η ενημέ
ρωση των παιδιών για τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, διαμορφώνονται και οι 
στάσεις τους. Η κουλτούρα ασκεί ισχυρή επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών μέσω 
αυτής τα παιδιά αποκτούν μια αίσθηση ταυτότητας, μια ιδέα για το τι είναι σημαντικό 
στη ζωή. Ωστόσο η έννοια της κουλτούρας είναι αφηρημένη και τα περισσότερα παιδιά 
δεν αντιλαμβάνονται συνειδητά τη δική τους αλλά και τις άλλες κουλτούρες. Παρ’ όλα 
αυτά αναπτύσσουν προσδοκίες σχετικές με το ρόλο τους, οι οποίες καθορίζονται από 
την κουλτούρα, και συχνά αντιδρούν όταν διαψεύδονται οι υποθέσεις που έχουν δια
μορφώσει (Sparks & Ramsey, 2006). 

Τα παιδιά στο ολοήμερο νηπιαγωγείο μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες ή από 
σχέδια εργασίας να αναπτύσσουν θετική αυτοεκτίμηση, να οδηγούνται σε αισθήματα 
συμπάθειας για τους άλλους, να λειτουργούν σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια και να 
αναγνωρίζουν και να σέβονται τις διαφορετικές ιστορίες και οπτικές των άλλων παι
διών. Επιπλέον μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες και τους προβληματισμούς 
που είναι κοινοί σε ανθρώπους όλων των πολιτισμών και να συγκρίνουν ενδιαφέρου
σες πολιτισμικές παραλλαγές, όπως τρόποι μαγειρέματος κ.ά. Μαθαίνουν ακόμα να 
μοιράζονται λαϊκές παραδόσεις, να συζητούν τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες, 
να παίζουν ρόλους και να βιώνουν τη συμπάθεια από την οπτική γωνία διαφορετικών 
ομάδων (Tiedt & Tiedt, 2006). 



© Tïi ρ&ί}τίνϋο>ι τκιζ επίδοσης τνον' παιδιών ue. mBnoiakéç Svakoftie/; 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο προσφέρει προκλήσεις στα παιδιά όλων των αναπτυξιακών 
επιπέδων. Μπορεί να βελτιώσει την επίδοση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, 
γιατί τα παιδιά που μειονεκτούν ή εκείνα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παρα
κολούθηση των προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να τα ξεπεράσουν, 
δεδομένου ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών, κα
θώς και για την απαιτούμενη κοινωνικοποίηση τους. 

© Την αξιοί]όνηοη ΤΜζ &νάητν\ηζ. Και τκιζ mßnonC Κάθε. παιδιού 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο επιδιώκει να προκαλέσει το ενδιαφέρον των νηπιαγωγών να 
παρατηρούν προσεκτικά και να αξιολογούν τα παιδιά, με σκοπό τη βελτίωση της διαδι
κασίας της μάθησης. Η αξιολόγηση είναι δυναμική από τη φύση της, έχει τη δυνατότητα 
να ενισχύει τη διδασκαλία και τη μάθηση και να ανταποκρίνεται στις αξίες με τις οποίες 
ζούμε. Καταρχήν δείχνει ευαισθησία απέναντι στον πολιτισμό, στη γλώσσα και στην 
ταυτότητα των παιδιών και της οικογένειας, βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη, καταγράφει 
την ανάπτυξη του παιδιού και είναι ένα εργαλείο-κλειδί για να διευκρινίσει τους τρό
πους με τους οποίους τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση. Επιτρέπει στους/στις νηπιαγω
γούς να κατανοήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, τις διαδικασίες μάθησης, να διευκρι
νίσουν μια αλλαγή στη σκέψη τους, καθώς και τις δικές τους πράξεις και παιδαγωγικές 
αποφάσεις. Αναγκάζει τους/τις νηπιαγωγούς να συγκρίνουν αυτό που νόμιζαν ότι θα 
παρατηρήσουν με αυτό που πραγματικά συμβαίνει και καθορίζει τις αποφάσεις τους 
σχετικά με το τι θα πράξουν στη συνέχεια. Επιβάλλει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
στιγμές και τις εμπειρίες που είναι πιο ουσιαστικές για την καταγραφή. Συμβάλλει επί
σης στο να γίνει κατανοητό πώς εξελίσσεται η συμπεριφορά των παιδιών, πώς αναπτύσ
σονται οι απόψεις τους, πώς δημιουργούν ερωτήσεις/απαντήσεις. Προσφέρει στα παι
διά την ευκαιρία για στοχασμό, για σχολιασμό των θεωριών και των υποθέσεων των άλ
λων παιδιών, καθώς και για αυτοαξιολόγηση. Παρέχει επίσης στα παιδιά ένα δομημένο 
τρόπο να θυμούνται τη δική τους πρόοδο και γνώση, αλλά και τις αμφιβολίες τους, κα
θώς και των άλλων. Αποτελεί δηλαδή φυσικό στοιχείο της διδασκαλίας και της μάθησης 
των παιδιών (Σιβροπούλου, υπό δημοσίευση). 

© Τη S\iAkot{wön ΤΜζ ΐΑετά^αΟΜς οτο δημοτικό ΰ%οί\ίΑο 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο επιδιώκει να διευκολύνει τη μετάβαση των παιδιών από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο μέσω επεξεργασίας θεμάτων κοινού ενδιαφέρο
ντος, μέσω στενής και έγκαιρης συνεργασίας νηπιαγωγών - δασκάλων - γονέων, μέσω 
αμοιβαίων επισκέψεων, μέσω κοινών συνεδριάσεων νηπιαγωγών - δασκάλων και φυ
σικά μέσω αμοιβαίας γνώσης των προγραμμάτων νηπιαγωγείου και δημοτικού τόσο 
από τους/τις νηπιαγωγούς όσο και από τους/τις δασκάλους/-ες. Χρειάζεται συνεχής 
συμφωνία στις βασικές θέσεις της αγωγής μεταξύ δασκάλων - γονέων - νηπιαγωγών 
(Πανταζής, 2005). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο διευκολύνει ακόμα τα παιδιά να προσαρ
μοστούν στις απαιτήσεις μιας σχολικής ημέρας έξι ωρών. 



1.4. EpeWYWka αηοτεΑεΰΗατα νια το oftomtvo vnruavvüveAo 

Τις τελευταίες δεκαετίες η τάση για ολοήμερα προγράμματα συγκριτικά με τα προ

γράμματα μισής ημέρας συνεχώς αυξάνεται. Ωστόσο οι πρώτες έρευνες και μελέτες των 

δεκαετιών 1970 και 1980 που πραγματοποιήθηκαν και αναφέρονταν στην αποτελεσμα

τικότητα του ολοήμερου νηπιαγωγείου κατέληξαν και σε θετικές και σε αρνητικές επι

σημάνσεις. Οι τάσεις που εμφανίστηκαν και αφορούσαν τις επιδράσεις του ολοήμερου 

νηπιαγωγείου αμφισβητήθηκαν (Housden & Kam, 1992), γιατί, σύμφωνα με τον Puleo 

(1988), υιοθετήθηκαν ανεπαρκή μεθοδολογικά πρότυπα, που οδήγησαν σε συγκρουό

μενα και ασαφή αποτελέσματα. Οι μελέτες της δεκαετίας του 1990 παρήγαγαν επίσης 

αντιφατικά αποτελέσματα, ωστόσο εμφανίστηκαν μερικές σημαντικές τάσεις, οι οποίες 

έδειξαν ξεκάθαρα τη θετική επίδραση του ολοήμερου νηπιαγωγείου σε όλα τα παιδιά, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης (Κυρίδης, 2006). Παράλληλες είναι και οι από

ψεις των Clark & Kirk (2000), οι οποίοι, σε μια πρόσφατη επισκόπηση, συνέκριναν το 

ολοήμερο με το κλασικό νηπιαγωγείο και τόνισαν ότι οι παλαιότερες έρευνες αναφέρο

νταν στα οφέλη των παιδιών του ολοήμερου νηπιαγωγείου που προέρχονταν από χαμη

λότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ενώ μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι τα 

οφέλη του ολοήμερου νηπιαγωγείου εκτείνονταν σε ευρύτερο φάσμα πληθυσμών. 

Σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του ολοήμερου νηπιαγωγείου, οι 

Cryan et al. (1992) ανέλυσαν δεδομένα από 8.290 παιδιά 27 σχολικών περιφερειών του 

Οχάιο και διαπίστωσαν, με βάση τις βαθμολογίες σε τυποποιημένα τεστ και τις αξιολο

γήσεις των νηπιαγωγών, θετική σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή των παιδιών του ολοήμε

ρου νηπιαγωγείου και στη σχολική τους επιτυχία στην πρώτη τάξη του σχολείου. Οι 

Weiss & Offenberg (2002) παρακολούθησαν 17.563 μαθητές από σχολεία της Φιλαδέλ

φειας μέχρι την τετάρτη τάξη του δημοτικού σχολείου και κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι τα παιδιά που προέρχονταν από ολοήμερο νηπιαγωγείο είχαν λιγότερες πιθανότητες 

να μείνουν στην ίδια τάξη, παρακολουθούσαν καλύτερα τα μαθήματα τους και είχαν 

υψηλότερη βαθμολογία στα τυποποιημένα τεστ. Η Kaplan (2002) επίσης, αφού εξέτασε 

την ηλικία και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των παιδιών του ολοήμερου νηπια

γωγείου, διαπίστωσε σημαντικά μεγαλύτερη γραμμική ανάπτυξη ως το τέλος της πρώτης 

τάξης. Επιπρόσθετα οι Lee et al. (2006) σημείωσαν μια σημαντική θετική επίδραση του 

ολοήμερου νηπιαγωγείου στην απόδοση των παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

ένα συμπέρασμα που υποστήριξαν οι Walston & West (2004) και Walston, West & 

Rathbun (2005). 

Ωστόσο οι Rathbun & West (2004) και οι Walston, West & Rathbun (2005) εξέτα

σαν μεταγενέστερες τάσεις και συμπέραναν ότι αυτές οι επιδράσεις δεν διατηρούνται 

μέχρι την τρίτη τάξη. 

Γενικά οι ερευνητές υποστηρίζουν τη θετική επίδραση του ολοήμερου νηπιαγωγείου 

στην απόδοση των παιδιών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά διαπιστώνουν ότι 

η επίδραση ελαττώνεται στο μισό κατά το τέλος της πρώτης τάξης και εξαφανίζεται στο 

τέλος της τρίτης τάξης. Οι ερευνητές επίσης δεν αναφέρουν καμία σημαντική σχέση με

ταξύ φοίτησης στο ολοήμερο νηπιαγωγείο και επανάληψης της τάξης μέχρι την τρίτη 

τάξη του σχολείου. Αντίθετα η έρευνα Gullo (2000), στην οποία συμμετείχαν 974 παι

διά που φοιτούσαν στη δεύτερη τάξη, κατέδειξε ότι τα 730 παιδιά που είχαν εγγραφεί 

σε ολοήμερο νηπιαγωγείο είχαν λιγότερες πιθανότητες να απουσιάσουν από το σχο-



λείο ή να επαναλάβουν την τάξη για δεύτερη χρονιά κατά τα τρία πρώτα χρόνια λει
τουργίας του σχολείου. 

Μπορεί να μην είμαστε ακόμα σίγουροι για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου, ωστόσο είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά που φοιτούν σ' αυτό 
παρουσιάζουν υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση (Fusaro, 1997) και διευρύνουν τις κοι-
νωνικοσυναισθηματικές τους δεξιότητες (Gullo et al., 1986). Παρουσιάζουν μεγαλύτε
ρη παραγωγικότητα και ανεξάρτητη μάθηση (Cryan et al., 1992), βελτιώνουν την κριτι
κή τους σκέψη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τις συζητήσεις, τις εξε
ρευνήσεις, τις ανακαλύψεις (Ντολιοπούλου, 1999). Επιπρόσθετα το ολοήμερο νηπια
γωγείο ωφελεί τα φτωχά παιδιά (Larson, 2003· Walston & West, 2004· Weast, 2004), τα 
πολιτισμικά στερημένα (Karweit, 1992) και προσφέρει περισσότερα θετικά αποτελέ
σματα για παιδιά μειονοτήτων και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Plucker 
& Zapf, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα του ολοήμερου νηπιαγωγείου για τα νήπια εί
ναι τα ακόλουθα: 

1.5". Ta η^νε^τήΜτα TOI/ ortoiiu&poi/ χ/κιπίΛννυνε-ίου 

1.5".1. fia τα νήπια 

© TTape./e.i εΛ/Καιρίε£ νια ανάπηρη ακαδημαϊκών δε|ιοτήτνϋν' uiovo παιχνιδιού. 

Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας δείχνουν αυθόρμητα ενδιαφέρον για πολλές πλευ
ρές του γραμματισμού (Schickedanz, 1999). Φυσικά το ενδιαφέρον αυτό θα πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί ταυτόχρονα με έναν παιγνιώδη τρόπο και ιδιαίτερα με 
το κοινωνικοδραματικό παιχνίδι. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες να επικοινωνήσουν και 
να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, καθώς σχεδιάζουν, διαπραγματεύονται και διεκπε
ραιώνουν το «σενάριο» του έργου τους (Levy et al., 1992). Με αυτό βρίσκουν δημιουρ
γικούς τρόπους να λύνουν προβλήματα (Swink & Buchaman, 1984) και να εξασκούν 
τον προφορικό και τον αφηγηματικό λόγο, που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της 
κατανόησης του κειμένου (Pellegrini & Galda, 1982). Με αυτό επιλέγουν τις καταλλη
λότερες λέξεις από συγκεκριμένα θέματα, όπως και λέξεις γενικών εννοιών, που αφο
ρούν χρώμα, σχήμα, ποσότητα και χρόνο (Levy et al., 1992). Με αυτό βελτιώνουν την 
αναγνωστική τους κατανόηση (Pellegrini & Galda, 1982). Με το κοινωνικοδραματικό 
παιχνίδι και συγκεκριμένα με τη δημιουργία σεναρίου/γεγονότων επεκτείνεται η διεύ
ρυνση του μήκους και της συντακτικής πολυπλοκότητας των διατυπώσεων τους, καθώς 
και ο γραμματισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οργάνωση ενός ταξιδιού. Τα 
παιδιά, στο πλαίσιο του παιχνιδιού, συλλαμβάνουν την ιδέα να δημιουργήσουν ένα τα
ξιδιωτικό γραφείο στο νηπιαγωγείο, για να πραγματοποιήσουν τα φανταστικά τους τα
ξίδια. Συντάσσουν ταξιδιωτικά προγράμματα. Στη συνέχεια οι πελάτες/παιδιά επισκέ
πτονται τους υπαλλήλους/παιδιά του ταξιδιωτικού γραφείου, παίρνουν το πρόγραμμα, 
το «διαβάζουν», επιλέγουν τον τόπο προορισμού και ζητούν από τους υπαλλήλους/παι-
διά να τους κρατήσουν θέση στο ταξίδι που επέλεξαν. Από τις κινήσεις/πρωτοβουλίες 
των παιδιών γίνεται σαφές ότι ο γραμματισμός εντάσσεται στο γεγονός/σενάριο του 



ταξιδιού. Το γεγονός της οργάνωσης του ταξιδιού αναδεικνύει τη σημασία του γραμ-
ματισμοΰ. Για το λόγο αυτό δημιουργείται το ταξιδιωτικό γραφείο και τα παιδιά συ
ντάσσουν τα ταξιδιωτικά προγράμματα, για να εξυπηρετήσουν το παιχνίδι τους. Επο
μένως η έννοια των γεγονότων/σενάριο είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της σχέσης του κοινωνικοδραματικοΰ παιχνιδιού και του γραμματισμοΰ και η δομή του 
γεγονότος είναι εκείνη που τονίζει τη σημασία και το σκοπό του γραμματισμοΰ (Hall & 
Robinson, 2003). 

Και όλα αυτά εφαρμόζονται γιατί το διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου νηπιαγω
γείου παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να σχεδιάσουν, να παρουσιάσουν και να ανα
θεωρήσουν το παιχνίδι, γεγονός που τους οδηγεί σε ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Οι έρευνες που αναφέρονται στις ακαδημαϊκές επιδόσεις που προκύπτουν από τη 
φοίτηση των παιδιών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι πολλές. Συγκεκριμένα τα παι
διά που παρακολουθούν ολοήμερο νηπιαγωγείο παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόοδο 
στην ανάγνωση και στα μαθηματικά σε σύγκριση με αυτά που φοιτούν σε κλασικό νη
πιαγωγείο (Walston & West, 2004* Da Costa & Bell, 2001* Kaplan, 2002). Επιπρόσθετα 
οι Hough & Bryde (1996) εξέτασαν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα 511 νηπίων που φοι
τούσαν σε ολοήμερα και σε κλασικά νηπιαγωγεία και διαπίστωσαν ότι τα νήπια των 
ολοήμερων νηπιαγωγείων σημείωσαν καλύτερη επίδοση στα τεστ που υποβλήθηκαν. 
Παράλληλα η μετα-ανάλυση του Fusaro (1997) σε 23 έρευνες έδειξε ότι τα νήπια που 
είχαν παρακολουθήσει ολοήμερα νηπιαγωγεία παρουσίασαν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή 
επίδοση από τα παιδιά που φοίτησαν σε κλασικά νηπιαγωγεία. Τέλος η έρευνα των 
Wang & Johnstone (1999), στην οποία συμμετείχαν 25.000 παιδιά, κατέδειξε ότι το 
ολοήμερο νηπιαγωγείο ευνοούσε ελαφρώς την απόδοση των παιδιών με μητρική γλώσ
σα την αγγλική, ενώ τα αποτελέσματα για τους δίγλωσσους ήταν ανάλογα με το γλωσ
σικό αντικείμενο (γλώσσα, μαθηματικά, συμπεριφορά). 

Ωστόσο είναι ανάγκη να τονιστεί ότι το ολοήμερο πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει 
στην ανάπτυξη και όχι στη γνώση, χρειάζεται να έχει αυτοτέλεια και σε καμία περί
πτωση δεν πρέπει να δοθεί έμφαση στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και να μετατραπεί το 
νηπιαγωγείο σε μια τάξη πρώτης δημοτικού (Ντολιοπούλου, 1999). 

© âievpii\/e>i την ανάητνίη 7W fcoivWifcvó\/ 6e|iormw uétfvo SmiovpviaÇ OU«6VÜ\/. 

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη του παιδιού καταδεικνύουν ότι 
τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης αποτελούν κρίσιμη περίοδο για την απόκτηση των κοι
νωνικών δεξιοτήτων και ότι η αποτυχία σ' αυτόν τον τομέα ενδέχεται να έχει μακρο
πρόθεσμα αρνητικές συνέπειες (Katz & McClellan, 1997). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο με το διευρυμένο ωράριο παρέχει τη δυνατότητα στα 
παιδιά να δημιουργούν πιο εύκολα μικρές ομάδες, στις οποίες έχουν την ευχέρεια να 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να αναλαμβάνουν ενεργητικούς ρόλους, να διαμορφώ
νουν υποθέσεις, να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να ανταλλάσσουν απόψεις, να συνα
ποφασίζουν, να συνδιοργανώνουν δραστηριότητες, να συνοψίζουν, να συγκρίνουν, να 
συνεργάζονται και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

Η ομάδα μοιάζει με μια μικροκοινωνία με ιδιαίτερες δομές, μέσα στην οποία το παι
δί μπορεί να δει τον εαυτό του όχι μόνο με τα δικά του μάτια, αλλά και με τα μάτια των 
άλλων. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο από τη μια μεριά μπορεί να αποδεχτεί την ταυτότη-



τα που του αποδίδουν οι άλλοι, από την άλλη μεριά όμως πρέ

πει να διατηρήσει την ιδιαιτερότητα του. Με άλλα λόγια «η 

ταυτότητα του ατόμου ως βιολογικού αλλά και ως κοινω

νικού όντος διαμορφώνεται μέσα από τις προσπάθειες 

των συμβιβασμών που κάνει με τους άλλους, προκει

μένου να ικανοποιήσει τις ατομικές του ανάγκες και 

επιθυμίες και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στις κοι

νωνικές απαιτήσεις και προσδοκίες των άλλων» (Τσι-

πλητάρης, 2001: 230). 

Μέσα από τις ομάδες αναπτύσσονται συζητήσεις, 

κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά αντιλαμβάνο

νται ότι έχουν δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις, 

ενώ παράλληλα αποκτούν σαφέστερη αίσθηση για τον εαυ

τό τους, τις ικανότητες τους και τους ενδεχόμενους τρόπους με 

τους οποίους θα αντιδράσουν ή θα συμπράξουν σε μια σειρά προκλή

σεων. Μέσα από τις συζητήσεις τα παιδιά παρατηρούν, μοιράζονται, παρηγορούν. Απο

καλύπτουν έτσι την ικανότητα τους να γνωρίζουν την ψυχική κατάσταση του άλλου και 

συγχρόνως να εκφράζουν τους δικούς τους τρόπους σκέψης και τα δικά τους συναισθή

ματα, δηλαδή τη δική τους προσωπικότητα. Επομένως η ομάδα βοηθάει στη διαμόρφω

ση της προσωπικότητας του παιδιού, διεργασία με την οποία τα παιδιά αποκτούν ξεχω

ριστούς και συστηματικούς τρόπους να αισθάνονται και να συμπεριφέρονται σε μια με

γάλη ποικιλία καταστάσεων, αλλά και στη διαμόρφωση ομαδικής ταυτότητας. 

Μέσα στην ομάδα διαφοροποιούνται οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Δημιουργού

νται φιλονικίες, αντιπαραθέσεις απόψεων, αλλά και σχέσεις φιλίας, εμπιστοσύνης και 

σύμπραξης. Η διαχείριση συγκρούσεων και η λήψη αποφάσεων κρίνονται εξαιρετικής 

σημασίας. Μέσα στην ομάδα τα παιδιά αποκτούν νέους τρόπους σκέψης, που τους επι

τρέπουν να μάθουν από τους άλλους. Η μάθηση διευρύνεται κατά τη διάρκεια της πο

ρείας της συναναστροφής με τους άλλους, καθώς τροποποιούν, επεκτείνουν, διασαφη

νίζουν και εμπλουτίζουν τις δικές τους ιδέες αλλά και τις ιδέες των άλλων. 

Πέρα από αυτά οι εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν πώς τα παιδιά μέσα στην ομάδα 

αναδομούν τις προηγούμενες γνώσεις τους, πώς συνεργάζονται στη δόμηση αναθεω

ρημένων γνώσεων για θέματα που ερευνούν. Επίσης πώς αντιλαμβάνονται τον ενεργό 

ρόλο στην παραγωγή και στην απόκτηση της γνώσης και της κατανόησης. 

Παράλληλες είναι και οι έρευνες που έχουν αναδείξει τις θετικές επιδράσεις του 

ολοήμερου νηπιαγωγείου στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά που 

παραμένουν αρκετές ώρες μαζί, με την κατάλληλη καθοδήγηση, λειτουργούν ως ομάδα 

και έχουν περισσότερες ευκαιρίες για αλληλοβοήθεια, για συμφιλίωση, για υιοθέτηση 

κανόνων συνεργασίας και περιορισμό των μεταξύ τους συγκρούσεων. Στην έρευνα της 

Cryan και των συνεργατών της, για παράδειγμα, ανέκυψε μια ξεκάθαρη σχέση ανάμε

σα στο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου και στη συμπεριφορά των παιδιών 

στην τάξη (Cryan et al., 1992). Άλλοι ερευνητές, που μελέτησαν τις επιδράσεις του προ

γράμματος του ολοήμερου νηπιαγωγείου στη συμπεριφορά των παιδιών, ανακάλυψαν 

ότι τα παιδιά που φοιτούσαν σε ολοήμερα νηπιαγωγεία βελτίωσαν σημαντικά τις τά

σεις αλληλεπίδρασης συγκριτικά με άλλα παιδιά και επέδειξαν μεγαλύτερη δεκτικότη

τα στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων (Hough & Bryde 1996* Elicker & Mathur 



1997). Από τις μελέτες αυτές διαφαίνονται πολλά κοινωνικοσυμπεριφορικά οφέλη για 
τα παιδιά που φοιτούν σε ολοήμερα νηπιαγωγεία (Gullo et al., 1986· Holmes & McConell, 
1990· Karweit, 1992). 
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Τα τελευταία χρόνια τονίζεται η αναγκαιότητα για μια εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο 
που να δίνει έμφαση στο συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης. Η θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Gardner αναφέρεται και στο συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης. Ο 
Gardner για πρώτη φορά όρισε δύο είδη προσωπικής νοημοσύνης: τη διαπροσωπική 
και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι συνδεδεμένη με 
την ενσυναίσθηση και την ικανότητα επικέντρωσης της προσοχής μας σε πολλούς το
μείς. Ειδικότερα αυτή αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης της ατομικής εμπειρίας 
κάποιου άλλου. Με τον όρο ενδοπροσωπική νοημοσύνη εννοούμε την ικανότητα ενός 
ανθρώπου να κατανοεί τα δικά του συναισθήματα, να στρέφεται στον εσωτερικό του 
κόσμο και να έχει την ικανότητα για αυτεπίγνωση (Gardner, 1993). Επίσης πορίσματα 
πρόσφατων ερευνών έδειξαν ότι τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της εκπαίδευσης και τονίζουν την ύπαρξη μιας αδιάρρηκτης σχέσης μεταξύ λογικής και 
συναισθήματος (Weare, 2000· Ellison, 2001). Τέλος ο Goleman υποστηρίζει ότι η ζωή 
μας επηρεάζεται από δύο είδη νοημοσύνης, τη νοητική και τη συναισθηματική, κι ενώ η 
νοητική από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία στον άνθρωπο όταν τα 
συναισθήματα έχουν κλονιστεί, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι που μαθαίνε
ται και αναπτύσσεται σε όλη μας τη ζωή (Goleman, 1996). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο διευκολύνει τη συναισθηματική ανάπτυξη, γιατί δίνει πε
ρισσότερο χρόνο στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες που σχεδιά
ζουν, να λύνουν τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν και να συνεργάζονται. Η ενεργός 
συμμετοχή στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των προσπαθειών/στό
χων/ερευνών τους οδηγεί σε συναισθήματα ικανοποίησης, χαράς, εμπιστοσύνης και 
αυτογνωσίας. Τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη γι' αυτό που κάνουν, να δι
ευθετούν και να καθορίζουν τους δικούς τους στόχους, καθώς και να αξιολογούν τα δι
κά τους επιτεύγματα. Όταν τα παιδιά δραστηριοποιούνται για να πετύχουν στόχους ή 
να διερευνήσουν ένα θέμα, τότε οι σχέσεις που δημιουργούνται, το λεξιλόγιο που χρη
σιμοποιούν, η αυτοπεποίθηση που αποκτούν και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
τους δίνουν τη δυνατότητα να κατανοούν τα συναισθήματα, αλλά και να τα ελέγχουν. 

Για παράδειγμα, τα παιδιά επιλέγουν να παίξουν το «δέντρο με τα συναισθήματα». 
Για να το πετύχουν, σχεδιάζουν σε ένα χοντρό χαρτί το περίγραμμα της παλάμης τους 
και το κόβουν. Έπειτα κολλάνε πάνω στη χάρτινη παλάμη μια φωτογραφία ενός προ
σώπου που εκφράζει κάποιο συναίσθημα, π.χ. κλάμα, και γράφουν πάνω στη φωτο
γραφία «κλαίει». Κατόπιν παίρνουν τη χάρτινη παλάμη και την κρεμάνε με ένα μαντα-
λάκι στο κλαδί ενός δέντρου έτσι, ώστε να μη φαίνεται η φωτογραφία. Το δέντρο με τις 
παλάμες τοποθετείται στην άκρη της αίθουσας. Στη συνέχεια σηκώνονται όλα τα παιδιά 
όρθια στο κέντρο της αίθουσας και περπατούν ελεύθερα, με τη συνοδεία μουσικής υπό
κρουσης. Μόλις σταματήσει η μουσική, ένα παιδί παίρνει μια παλάμη από το δέντρο, 
παρατηρεί τη φωτογραφία, προσπαθεί να διαβάσει/μαντέψει τι γράφει και να την απο-



δώσει με παντομίμα. Αν, για παράδειγμα, γράφει «κλαίει», αποδίδει με το σώμα και 
ανάλογες κινήσεις το κλάμα. Στη συνέχεια ένα δεύτερο παιδί προσπαθεί να καταλάβει 
τα συναισθήματα του πρώτου παιδιού (γιατί κλαίει) και να βρει τον τρόπο να το βοηθή
σει/παρηγορήσει. Ακολουθεί η μουσική και η δραστηριότητα συνεχίζεται, ώσπου να 
αφαιρεθούν από το δέντρο/κλαδί όλες οι παλάμες (Σιβροπούλου, υπό δημοσίευση). 

Τα παιδιά που συμμετέχουν σε ολοήμερα προγράμματα εκφράζουν σχέσεις και συ
ναισθήματα, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, τις επιθυ
μίες τους, τα όνειρα και τις φοβίες τους, αναπτύσσουν το αίσθημα της σιγουριάς, ενώ 
εκφράζουν λιγότερο θυμό, εσωστρέφεια, άγχος, ντροπή, απόρριψη, μνησικακία ή επι
κριτική συμπεριφορά (Cryan et al., 1992· Elicker & Mathur, 1997- Ντολιοπούλου, 1999-

Πατινιώτης, 2005). 
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Η κίνηση είναι φυσική δραστηριότητα, ένδειξη ζωής, καθρέφτης της προσωπικότητας, 
τρόπος έκφρασης, μέσο μάθησης, αυτοπεποίθησης, άνεσης και σιγουριάς. Κινητικές δε
ξιότητες θεωρούνται οι κάθε μορφής κινητικές δραστηριότητες, όπως περπάτημα, τρέ
ξιμο, κλότσημα, πήδημα, χτύπημα, πιάσιμο, πέταγμα, που απαιτούν το συντονισμό και 
τον έλεγχο μεγάλων και μικρών μυϊκών ομάδων, συντονισμό της αδρής και της λεπτής 
κίνησης. Αποτελούν σημαντικό μέρος της ζωής του παιδιού, το βοηθούν να γνωρίσει το 
περιβάλλον του, να ενταχθεί και να προσαρμοστεί ο' αυτό με τον πιο ευχάριστο τρόπο 
(Τσαπακίδου, 1997). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλλη
λου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς προάγει την ολόπλευρη εξέλιξη τους και 
ευνοεί την κινητική τους ανάπτυξη. Ένα τέτοιο περιβάλλον οδηγεί στην ανεξαρτησία, 
παρέχει ασφάλεια, ώστε τα παιδιά να βιώνουν το αίσθημα «του ανήκειν», είναι σύστοι
χο με τα ενδιαφέροντα τους, παρέχει προκλήσεις και ευκαιρίες, ώστε να πυροδοτεί κά
θε είδους κινητική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική μάθηση και να αναδει
κνύει τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να νιώσουν τη δύ
ναμη των ικανοτήτων και των ιδεών τους. Για να επιτευχθεί αυτό, τα παιδιά θα πρέπει 
να μπορούν να αλλάξουν το περιβάλλον τους, να το μετασχηματίσουν, να το τροποποιή
σουν, να το δημιουργήσουν και να το αναδημιουργήσουν, να έχουν τη δυνατότητα να 
αναδιατάξουν τα έπιπλα, για να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τα σχέδια 
εργασίας τους ή τις επιθυμίες τους, ώστε να μπορούν να ιδιοποιηθούν το περιβάλλον και 
να κυριαρχήσουν σ' αυτό. Η ευελιξία στο σχεδιασμό του προσχολικού περιβάλλοντος 
της τάξης διατηρεί το πρόγραμμα των παιδιών στο κέντρο της σκηνής. Αυξάνει τη δυνα
τότητα ώστε οι δραστηριότητες των παιδιών να γίνουν πιο πολύπλοκες (Nicholson, 
1994). Αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να παρέχει πολλές δυνατότητες για εξε
ρευνήσεις και ανακαλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάζεται εύκολα, να είναι 
εύχρηστο, ακίνδυνο και ποικίλο. Ακόμα και ο τρόπος που είναι εκτεθειμένο μπορεί να 
υποβάλει ιδέες και να μεταφέρει μηνύματα σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει και 
πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι πλού
σιο και οι ευκαιρίες πολλές σε ένα προσχολικό περιβάλλον για να πραγματοποιηθεί 
αυτό που ο Gardner αποκαλεί «πολλαπλή νοημοσύνη» και οι εκπαιδευτικοί του Reggio 
ονομάζουν «εκατό γλώσσες» (Curtis & Carter, 2003). 



Προκειμένου να οργανωθεί ένα τέτοιο περιβάλλον σε γωνιές, όπως υποστηρίζει το 

ΔΕΠΠΣ (2002), ή σε μαθησιακά κέντρα, είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη τρεις παρά

μετροι: η ανάπτυξη του παιδιού, το αναλυτικό πρόγραμμα και ο σχεδιασμός ευέλικτης 

επίπλωσης και υλικού που δίνει πολλές λύσεις. 

Τα μαθησιακά κέντρα είναι σκόπιμα σχεδιασμένοι χώροι μέσα στην τάξη, με τη δι

κή τους θεματική, το δικό τους υλικό, όπου τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν μόνα τους 

ή σε μικρές ομάδες, ή με τη συμμετοχή του/της νηπιαγωγού, προκειμένου να κατευθύ

νουν τα ίδια τη μάθηση τους. Διαφοροποιούνται από τις «γωνιές», γιατί είναι μεγαλύ

τερα σε έκταση, πολύ λιγότερα και διαθέτουν ευρύτερο θεματικό περιεχόμενο. Τρία 

μαθησιακά κέντρα είναι αρκετά. Αυτά είναι: το κέντρο γραμμαησμού, το κέντρο εξε

ρευνήσεων και ανακαλύψεων και το κέντρο δραματικού παιχνιδιού (Σιβροπούλου, 

2006β). Επιπρόσθετα κρίνονται απαραίτητοι για το ολοήμερο νηπιαγωγείο οι χώροι 

για κουζίνα, τραπεζαρία και ύπνο. 

Ο εξωτερικός χώρος του ολοήμερου νηπιαγωγείου μπορεί να αποτελέσει το πεδίο 

και το αντικείμενο των εξερευνήσεων και των ανακαλύψεων των παιδιών, καθώς και 

των κινητικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο 

μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να τονώσει τη φυ

σική ανάπτυξη του παιδιού, να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεπίδραση, να βελτιώσει 

το δραματικό παιχνίδι, να επιτρέψει στα παιδιά να εξοικειωθούν με τη φύση, να δώσει 

την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους, να ασκηθούν στην επίλυση προ

βλημάτων, στο γραμματισμό, στη δημιουργική σκέψη, στην εικαστική έκφραση και γε

νικά να ενισχύσει την κινητική, τη γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθηματική ανά

πτυξη, όπως και την απλή διασκέδαση (Frost & Wortham, 1988). Γι' αυτό πρέπει το εξω

τερικό περιβάλλον μάθησης να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, να ενθαρρύνει τις μη

χανικές και τις κοινωνικές δεξιότητες με τέτοιον τρόπο, ώστε τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν 

τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δομές που έχουν και να οικοδομήσουν νέες. Μπορεί ο 

εξωτερικός χώρος του νηπιαγωγείου να διαθέτει λοφίσκους, μέχρι παιχνίδια με κού

νιες, τραμπάλες, τσουλήθρες, χώρους για ποδηλασία, κηπουρική, φροντίδα και παιχνί

δια με ζώα και άλλα. Επίσης μεταφερόμενα παιχνίδια, που προσφέρουν ποικιλομορφία, 

ευελιξία, καινοτομία και πρόκληση, και είναι εύκολα προσαρμόσιμα, για να τα χρησι

μοποιήσουν τα παιδιά από κοινού με τα ρευστά υλικά, όπως την άμμο και το νερό, κα

θώς και με σταθερές δομές, σκάλες για σκαρφάλωμα, κούτσουρα και τούβλα για δο

κούς ισορροπίας κ.ά. Ο βαρύς κινητικός εξοπλισμός επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύ

ξουν δύναμη, αισθητηριακή ολοκλήρωση και την αίσθηση ότι είναι επαρκή και ισχυρά. 

Όταν τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν με ασφάλεια σε ριψοκίνδυνες δραστηριό

τητες, η ικανότητα τους για μάθηση ενισχύεται και η αυτοεκτίμησή τους μεγαλώνει. Ο 

εξωτερικός χώρος και το παιχνίδι σ' αυτόν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως όχημα για φυ

σική, κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική, ψυχολογική και γλωσσική ανάπτυξη και 

να στοχεύσει στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. 
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Δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία σκέψης και ανταπόκρισης, που σχετίζεται με τις 

προηγούμενες εμπειρίες με την ανταπόκριση στα διάφορα ερεθίσματα και γενικά κατα

λήγει σε έναν τουλάχιστο μοναδικό συνδυασμό όλων αυτών (Duffy, 2003) ή μια διαδικα-



σία αντίληψης προβλημάτων, σχηματισμό ιδεών ή υποθέσεων και μετάδοσης αποτελε
σμάτων, ή η ικανότητα να βλέπεις τα πράγματα με νέους τρόπους, να ξεπερνάς τις υπάρ
χουσες πληροφορίες, να κάνεις κάτι μοναδικό, να συνδυάζεις άσχετα πράγματα με κάτι 
καινούργιο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη δημιουργικότητα, μπο
ρούμε να την εξηγήσουμε ως αποτέλεσμα, διαδικασία, ικανότητα, σύνολο προσωπικών 
παραγόντων, σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών (Schirrmacher, 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί του Reggio θεωρούν ότι η δημιουργικότητα απαιτεί το σχολείο της 
γνώσης να βρει κοινά σημεία με το σχολείο της έκφρασης, ανοίγοντας τις πόρτες στις 
χίλιες γλώσσες των παιδιών (Edwards et al., 2000). Την ιδέα αυτή την υλοποιεί το ολοή
μερο νηπιαγωγείο, γιατί παραχωρεί χρόνο στην τέχνη και δίνει τη δυνατότητα στα παι
διά να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να σχολιάσουν τα δημιουργήματα τους. 
Τα ενθαρρύνει να διερευνήσουν και να εξοικειωθούν με τον εξοπλισμό, το υλικό και 
τις ιδέες. Όταν τα παιδιά έχουν το χρόνο που τους χρειάζεται, για να κάνουν συνδέ
σεις ανάμεσα στις ενέργειες τους, και τα υλικά, τότε αποκτούν μεγάλη ευχέρεια και ευ
ελιξία στο έργο τους. Τα προωθεί να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να προ
βούν σε νέους συσχετισμούς. Τους παρέχει σε μεγάλο βαθμό μια αίσθηση ασφάλειας 
και τους δίνει τη δυνατότητα να ενεργούν ως ερευνητές, να επικεντρώνονται σε μια συ
γκεκριμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, να επιλέγουν, 
να εξετάζουν ένα πρόβλημα με διάφορους τρόπους, να αναδημιουργούν. Τέλος τα 
οδηγεί σε μια σε βάθος προσέγγιση της τέχνης, προάγοντας τις γνώσεις, τη δημιουργι
κή επιδεξιότητα και την αναπαραστατική τους ικανότητα (Epstein και Τρίμη, 2005). 

Παράλληλες είναι και οι διαπιστώσεις ερευνών που αναφέρουν ότι τα νήπια του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου έχουν τη δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο σε δημι
ουργικές δραστηριότητες, όπως η τέχνη κ.ά. (Nevada Policy Research Institute, 2006). 
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Για να αντιμετωπιστεί η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, χρει
άζεται η σταθερή και αδιάκοπη συνεργασία των δύο ιδρυμάτων αγωγής, καθώς και η 
διαρκής συμμετοχή των γονέων, έχοντας πάντοτε υπόψη τις αρχές της ατομικότητας και 
της διαφοροποίησης, της ελεύθερης επιλογής, της συνεργατικότητας και της «συνέχειας» 
(Κιτσαράς, 1997). Η συνεργασία των δύο ιδρυμάτων επιτυγχάνεται αν λάβουμε υπόψη 
μας τον παράγοντα του χρόνου, του χώρου και της πρωτοβουλίας (Πανταζής, 2005). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, με τον επιπλέον χρόνο που διαθέτει, με την πιθανή ανά
πτυξη συνεργασίας όλων των φορέων εκπαίδευσης που επιδιώκει, την ευελιξία των 
προγραμμάτων που προωθεί, τις διηλικιακές ομάδες εργασίας που οργανώνει, μπορεί 
να γίνει η γέφυρα σύνδεσης με το δημοτικό σχολείο. Ένας λειτουργικός τρόπος συνερ
γασίας δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου είναι η οργάνωση διηλικιακών ομάδων ερ
γασίας μεταξύ νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης δημοτικού, με στόχο τη βίωση κοινών 
εμπειριών. Οι ομάδες αυτές οργανώνονται άλλοτε στο χώρο του δημοτικού σχολείου 
και άλλοτε στο χώρο του νηπιαγωγείου. Οι τάξεις με ομάδες μεικτών ηλικιών αποτε
λούνται από παιδιά με ετερογενείς ικανότητες και διαφορά ηλικίας μεγαλύτερη από ένα 
χρόνο και όχι παραπάνω από τρία. Έχουν γίνει γνωστές με διάφορα ονόματα, όπως 
ανομοιογενείς ομάδες, ομάδες πολλαπλών ηλικιών, κάθετη ομαδοποίηση, οικογενεια-



κή ομαδοποίηση και δημοτικό σχολείο χωρίς τάξεις (Ματσαγγούρας, 2001) ή διηλικια-

κές ομάδες εργασίας. 

Ειδικότερα οι διηλικιακες ομάδες εργασίας: 

• Βελτιώνουν την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, γιατί μπορούν να εξασφαλί

σουν ένα θεραπευτικό περιβάλλον για παιδιά που είναι κοινωνικά ανώριμα. Προ

καλούν επίσης συγκεκριμένες θετικές κοινωνικές συμπεριφορές στα παιδιά, όπως 

είναι η συνεργασία, η παροχή/αποδοχή βοήθειας, η διανομή αγαθών, η εκμάθηση 

της σειράς και του συσχετισμού διαφορετικών προσδοκιών. Για παράδειγμα, τα 

μικρότερα παιδιά προσδοκούν από τα μεγαλύτερα καθοδηγητικούς, διδακτικούς και 

ηγετικούς ρόλους, ρόλους βοήθειας και συμπαράστασης, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά 

θεωρούν ότι τα μικρότερα έχουν ανάγκη από βοήθεια και καθοδήγηση. Αυτές οι 

αμοιβαίες ενισχυτικές αντιλήψεις δημιουργούν κλίμα προσδοκώμενης συνεργασίας, 

ωφέλιμης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους/τις νηπιαγωγούς (Katz, 1995). 

• Καλλιεργούν επίσης την πνευματική/διανοητική ανάπτυξη. Τα παιδιά γίνονται πιο 

ικανά στο να παρατηρούν και να μαθαίνουν από τους πιο έμπειρους συμμαθητές 

τους, ενώ η ευκαιρία που έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά να υποστηρίξουν τη μάθηση 

των μικρότερων τους δίνει τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουν αυτά που σκέφτονται 

(Duffy, 2003). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα της επανάληψης του γνωστικού αντι

κειμένου ή η δυνατότητα της πρόβλεψης του, αφού ο μαθητής μιας μικρότερης 

τάξης γίνεται έμμεσα και αβίαστα μέτοχος των γνώσεων και των διαδικασιών που 

θα ακολουθήσουν. 

• Ενισχύουν τη μάθηση σε ομάδες. Η συμμετοχή σε μαθησιακές ομάδες είναι βασική 

για τη δόμηση της ατομικής μάθησης. Στις ομάδες συναντάμε νέες οπτικές γωνίες και 

στρατηγικές, καθώς και νέους τρόπους σκέψης, που μας επιτρέπουν να μάθουμε από 

τους άλλους. Μαθαίνουμε επίσης με τους άλλους τροποποιώντας, επεκτείνοντας, 

διασαφηνίζοντας και εμπλουτίζοντας τις δικές 

μας ιδέες με τις ιδέες των άλλων. Η μάθηση σε 

ομάδα υποστηρίζει μια ποιότητα μάθησης που 

είναι διαφορετική από την ατομική μάθηση. Μια 

επικέντρωση στη συλλογική κατανόηση, η οποία 

απαιτεί συνεχή σύγκριση, συζήτηση και τροπο

ποίηση ιδεών, καθιστά δυνατή μια μάθηση που 

δεν είναι προσιτή σε άτομα που δουλεύουν μόνα. 

Οι ατομικές ιδέες συζητιούνται με την ομάδα. 

Μέσα στην ομάδα τα άτομα εκφράζουν τις προ

σωπικές τους επιθυμίες, ανταλλάσσουν ιδέες, συζητούν απόψεις, διευθετούν 

συγκρούσεις, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, δραστηριοποιούνται δημιουργικά 

σε εργασίες που ανταποκρίνονται στις ικανότητες τους. Αυτενεργούν, μαθαίνουν πώς 

να μαθαίνουν, κατανοούν τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής απόψεων, του διαλόγου, 

της συνεννόησης. Συνηθίζουν στην εσωτερική πειθαρχία και στην πρόθυμη ανάληψη 

της προσωπικής και της συλλογικής ευθύνης (Σιβροπούλου, 2006α). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο μπορεί να οργανωθεί σε διηλικιακές ομάδες εργασίας 

(παιδιά νηπιαγωγείου - Α' τάξη δημοτικού) και όποτε κριθεί αναγκαίο οδηγεί τα παι-



διά στο να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να συμβιώνουν, να χρησιμοποιούν την τε
χνολογία, να συνεργάζονται, να γεννούν και να ανταλλάσσουν ιδέες. Να είναι ανοιχτά 
σε άλλες ιδέες και σε άλλους πολιτισμούς, να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά, να 
έχουν όραμα και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Να δουλεύουν σε ομάδες, να 
είναι υπεύθυνα για τη δράση, να διευθύνουν τον εαυτό τους και τους άλλους, να παλεύ
ουν για την αυτοαντίληψή τους και, το σημαντικότερο, να αποδέχονται τις διαφορές. 
Με τον τρόπο αυτό το ολοήμερο νηπιαγωγείο ευνοεί την ομαλή μετάβαση στην πρώτη 
τάξη, γιατί ήδη τα παιδιά θα μάθουν να συνεργάζονται με παιδιά διαφορετικής ηλικίας 
και σε διαφορετικούς χώρους. 

Παράλληλες είναι οι έρευνες που διαπιστώνουν ότι τα παιδιά που φοιτούν σε ολοή
μερα νηπιαγωγεία είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την πρώτη τάξη (Towers, 1991· 
Housden & Kam, 1992· Hough & Bryde, 1996· Elicker & Mathur, 1997- Stofflet, 1998). 
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Οι μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται σε ειδικές και σημαντικές ελλείψεις, που παρα
τηρούνται στην εκμάθηση σχολικών δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής. Δεν 
είναι γνωστά τα ακριβή αίτια και η φύση τους. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για βλά
βες στη γνωστική διαδικασία, οι οποίες σχετίζονται με κάποιο είδος βιολογικής δυ
σλειτουργίας. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύνδεση των διαταραχών αυτών με τη γλωσσι
κή και την κινητική ανάπτυξη. Νήπια που έχουν προβλήματα ομιλίας, κινητικού συντο
νισμού, καθώς και διάσπασης/συγκέντρωσης προσοχής είναι πιθανόν να εμφανίσουν 
στο δημοτικό σχολείο μαθησιακές δυσκολίες (Μαρκοβίτης, 1998). 

Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία, με το διευρυμένο ωράριο που διαθέτουν, μπορούν να 
συμβάλουν στην κατεύθυνση της δευτερογενούς πρόληψης. Οι εκπαιδευτικοί της προ
σχολικής βαθμίδας, γνωρίζοντας τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας 
και παράλληλα έχοντας κοντά τους το παιδί για πολλές ώρες, μπορούν με την παρατή
ρηση και την καταγραφή της συμπεριφοράς του να υποπτευθούν, να αναγνωρίσουν, να 
εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τα παιδιά αυτά. 

Η παρατήρηση της γλώσσας και της συμπεριφοράς των παιδιών αποτελεί ένα εξαι
ρετικό εργαλείο για διάλογο, για ανταλλαγή απόψεων. Βοηθάει τον/την εκπαιδευτικό 
της προσχολικής βαθμίδας να προσδιορίσει τις αντιλήψεις των παιδιών για τα διαδρα
ματιζόμενα. Αποκαλύπτει τη γένεση ιδεών. Η παρατήρηση και η καταγραφή δεν είναι 
μόνο προσωπική, ατομική πράξη, αλλά και αμοιβαία σχέση. Πρόκειται για μια πράξη, 
μια σχέση, μια διαδικασία, που μας ανοίγει το δρόμο να συνειδητοποιήσουμε τι συμ
βαίνει γύρω μας (Wurm, 2005). 

Η συνεισφορά του ολοήμερου νηπιαγωγείου στην κατεύθυνση της δευτερογενούς 
πρόληψης μέσω της παρατήρησης και της καταγραφής είναι σημαντική, γιατί κάθε πρό
βλημα όσο πιο νωρίς αναγνωρίζεται τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζεται. Αποφεύγεται 
επίσης η μεγάλη παράταση του προβλήματος, τουλάχιστον με την ίδια ένταση. Με τον 
τρόπο αυτόν περιορίζονται τα δευτερογενή προβλήματα, κυρίως συναισθηματικά και 
κοινωνικά, τα οποία συχνά γίνονται πιο σοβαρά από το πρωτογενές πρόβλημα. Μειώ
νονται άγχη και ανησυχίες της οικογένειας, που κατά κανόνα επιβαρύνουν την κατά
σταση, και, το σημαντικότερο, μειώνοντας την ένταση του προβλήματος δίνουμε στο 



παιδί τη δυνατότητα να σταθεί κατά το δυνατόν ανεμπόδιστα και «ισότιμα» με τα άλλα 
παιδιά στην έντονη αναπτυξιακή πορεία, με τις τεράστιες απαιτήσεις και προκλήσεις. 

Επιπρόσθετα τα πλεονεκτήματα για τα νήπια στο ολοήμερο νηπιαγωγείο προκύ
πτουν μέσα από τις αναπτυξιακές δεξιότητες, τις επικοινωνιακές αρμοδιότητες, τις αλ
ληλεπιδραστικές διαδικασίες και τις αξίες (ατομικότητας, διαφορετικότητας, μάθησης) 
που προωθεί ο/η εκπαιδευτικός της προσχολικής βαθμίδας. 

15".2. fia το\ιζ ε^ΠΛίδεΑ/τίΚούζ 

Όλα τα πλεονεκτήματα του ολοήμερου νηπιαγωγείου για τον/τη νηπιαγωγό που ανα
φέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αποδίδονται στον περισσότερο χρόνο που παραμέ
νουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, σε σχέση με το κλασικό νηπιαγωγείο, και κατ' ακο
λουθία αποδίδονται και στον περισσότερο χρόνο που έχει στη διάθεση του ο/η νηπια
γωγός που εργάζεται στο ολοήμερο. 

Ωστόσο στην περίπτωση της Ελλάδας αυτός ο περισσότερος χρόνος ισχύει μόνο για 
την παραμονή των παιδιών στο οχτάωρης λειτουργίας νηπιαγωγείο, όχι όμως για το 
ωράριο εργασίας του/της νηπιαγωγού, το οποίο είναι τετράωρο, όπως ακριβώς και στο 
κλασικό νηπιαγωγείο. Αυτό σημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται στη διε
θνή βιβλιογραφία, και αποδίδονται στον περισσότερο χρόνο και στη συνέχεια του ημε
ρήσιου προγράμματος του ολοήμερου, είναι εφικτά και αναγνωρίσιμα στην ελληνική 
περίπτωση υπό μία βασική προϋπόθεση: Όταν δεν διακόπτεται η συνέχεια του ημερή
σιου προγράμματος εξαιτίας πιθανής διχογνωμίας ή εξαιτίας της επάλληλης παρου
σίας και εργασίας των δύο νηπιαγωγών (7.45'-12.00' ο ένας/η μία και 11.45'-16.00' ο 
άλλος/η άλλη). Σημειώνεται ότι σε άλλους τύπους ολοήμερων νηπιαγωγείων άλλων χω
ρών, όπου διεξάγονται και οι περισσότερες σχετικές με το θέμα μας έρευνες (Reggio, 
ΗΠΑ), είναι ταυτόχρονη η παρουσία δύο νηπιαγωγών. 

Συνεπώς η αξιοσημείωτη δυνατότητα που παρέχει το ωράριο του ολοήμερου στον/στη 
νηπιαγωγό, για να αναπτύξει προγράμματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι 
επιτρέπει το ωράριο του κλασικού νηπιαγωγείου, μένει ανεκμετάλλευτη και δεν «μετα
τρέπεται» σε σημαντικό πλεονέκτημα για τον/τη νηπιαγωγό όταν δεν συντρέχει η προ
ϋπόθεση της κοινής αντίληψης και συμφωνίας των δύο νηπιαγωγών και επίσης όταν 
δεν διασφαλίζεται η συνέχεια του προγράμματος. 

Στις περιπτώσεις όμως που δεν δρουν οι ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρθη
καν παραπάνω το ολοήμερο νηπιαγωγείο μπορεί να προσφέρει στους νηπιαγωγούς τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα: 

Ανάπτυξη από τον/τη νηπιαγωγό του ολοήμερου νηπιαγωγείου ποιοτικών προγραμ
μάτων, αναπτυξιακά κατάλληλων. Αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως σημα

ντικό πλεονέκτημα για τον/τη νηπιαγωγό. Σε σχέση με αυτό το πλεονέκτημα είναι 

γνωστό ότι η ενεργός συμμετοχή του/της νηπιαγωγού στο σχεδιασμό, στην εφαρμο

γή και στην αξιολόγηση προγραμμάτων που στοχεύουν στη λύση προβλημάτων που 

αυτός/-ή αντιμετωπίζει στο πεδίο της καθημερινής επαγγελματικής πράξης συμβάλ

λει στην επαγγελματική ανάπτυξη και επίσης στην αυτοπραγμάτωση του/της νηπια

γωγού (Hargreaves/Fullan, 1993). Πρόκειται για προγράμματα σύνθετα, τα οποία 

βασίζονται στη σύζευξη της επιστημονικής γνώσης με την εμπειρία της πράξης, στη-



ρίζονται στη βιωματική μάθηση, στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, 

συνδυάζουν γνωστικά αντικείμενα, έχουν ενότητα και συνέχεια. Τα αναπτυξιακά κα

τάλληλα προγράμματα συνδυάζουν τη νέα μάθηση με τις προηγούμενες εμπειρίες 

μέσα από εργασίες και ομαδοποιήσεις μεικτών ηλικιών και μεικτών ικανοτήτων σε 

ένα ήρεμο περιβάλλον. Αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, συμπε

ριλαμβανομένων των στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων. Προσφέρουν ισορροπία 

δραστηριοτήτων σε μικρές και μεγάλες ομάδες, αλλά και ατομικά. Δίνουν έμφαση στην 

ανάπτυξη της γλώσσας και στις κατάλληλες εμπειρίες γραμματισμού. Οι νηπιαγωγοί 

συνεργάζονται με τους γονείς, για να μοιραστούν πληροφορίες για τα παιδιά τους, 

αξιολογούν την πρόοδο των παιδιών μέσα από συστηματική παρατήρηση και συλλο

γή των εργασιών τους και τέλος βοηθούν τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικοοικονο

μικών στρωμάτων να αποφύγουν τη σχολική αποτυχία. 

Ένα ειδικότερο πλεονέκτημα, άμεσα συνδεόμενο με το παραπάνω, είναι το εξής: 

Η ανάπτυξη ιδιαίτερα απαιτητικών προγραμμάτων, που βασίζονται στην παρατή
ρηση, στην καταγραφή, στην τεκμηρίωση και στην ανάλυση της μαθησιακής εξέ
λιξης του κάθε παιδιού (portfolio) και επίσης στην αξιολόγηση της συνολικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Carr, 2007* Leu et al., 2007). Αυτό το πλεονέκτημα 

μπορεί να μετατραπεί σε πράξη από τους/τις δύο νηπιαγωγούς στο ελληνικό ολοή

μερο νηπιαγωγείο όταν, εκτός των προϋποθέσεων της συμφωνίας και της συνέχειας, 

συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις, που έχουν σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης 

και τα κίνητρα των δύο νηπιαγωγών. Ο/η καθένας/καθεμιά από τους/τις δύο νηπια

γωγούς που «μοιράζονται» την ίδια ομάδα παιδιών έχει τη δυνατότητα να παρατη

ρήσει, να καταγράψει και να τεκμηριώσει συγκεκριμένα «αποσπάσματα» από την 

πορεία αγωγής και μάθησης του ίδιου παιδιού και στη συνέχεια οι δύο νηπιαγωγοί 

έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν μαζί την πορεία αυτού του παιδιού και να σχε

διάσουν το κατάλληλο πρόγραμμα γι’ αυτό. Αυτή η στενή συνεργασία του «διδύ

μου», το οποίο σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και τη συνεργασία άλλων ειδικο

τήτων για την ανάλυση της πορείας του κάθε παιδιού, οδηγεί στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του/της νηπιαγωγού. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από την εφαρμο

γή σε διάφορες χώρες του αξιόλογου μοντέλου της Margaret Carr (2007), που όπως 

προαναφέραμε βασίζεται στην παρατήρηση, στην καταγραφή, στην τεκμηρίωση και 

στην ανάλυση της μαθησιακής εξέλιξης του κάθε παιδιού, καθώς και στην αξιολό

γηση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύ πρόσφατα μάλιστα κυκλοφό

ρησε το βιβλίο του Hans Rudolf Leu και των συνεργατών του, στο οποίο περιγρά

φονται αναλυτικά όλα τα στάδια εφαρμογής του μοντέλου της Carr στη γερμανική 

εκδοχή του, η οποία έγινε υπό την επιστημονική ευθύνη του ερευνητικού Γερμανικού 

Ινστιτούτου Νεότητας του Μονάχου (Deutsches Jugendinstitut), (Leu et al., 2007). 

Η εξατομίκευση της εργασίας, όπως και η εργασία σε μικρές ομάδες, είναι ένα άλλο 

πλεονέκτημα που προσφέρει το ολοήμερο νηπιαγωγείο στους/στις νηπιαγωγούς. Οι 

νηπιαγωγοί στο ολοήμερο νηπιαγωγείο έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν 

εξατομικευμένα με κάθε παιδί ή με μικρές ομάδες, να εξερευνούν βασικές έννοιες σε 

βάθος και να περνούν τον περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που επιλέγουν τα 

παιδιά (Walston & West, 2004). Επίσης έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παρατηρή

σουν και να τροποποιήσουν κατάλληλα το πρόγραμμα, ώστε να εναρμονίσουν τις 



ατομικές διαφορές. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι οι νηπιαγωγοί που διδάσκουν σε 
προγράμματα ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι πιο ακριβείς στον προσδιορισμό του 
επιπέδου απόδοσης των παιδιών (Gullo, 1990). Εάν ο/η νηπιαγωγός «γνωρίζει» καλύ
τερα το επίπεδο της ατομικής επίδοσης κάθε παιδιού, αυτό μπορεί επίσης να συμβά
λει στο να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές. Οι παράγοντες αυτοί, εάν συνδυα
στούν, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της επανάληψης της τάξης, όπως διαπιστώ
θηκε σ' αυτή τη μελέτη. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί των ολοήμερων νηπια
γωγείων πραγματοποιούσαν πιο συχνά δραστηριότητες με μικρές ομάδες απ' ό,τι 
εκείνοι των κλασικών νηπιαγωγείων, καθώς και ότι υπήρχε συγκριτικά πιο εξατομι
κευμένη διδασκαλία στα ολοήμερα προγράμματα (Hough & Bryde, 1996). Τα προ
γράμματα εξατομίκευσης της εργασίας, όπως και τα προγράμματα για μικρές ομάδες 
εκπονούνται και αναπροσαρμόζονται με γνώμονα τα αποτελέσματα της παρατήρη
σης, της καταγραφής, της τεκμηρίωσης και της ανάλυσης της μαθησιακής εξέλιξης του 
κάθε παιδιού (Vrinioti & Matsagouras, 2004) στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιο
λόγησης της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι αυξημένες ευκαιρίες για ανάπτυξη σχέσεων ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοι
νωνίας του κάθε παιδιού με τον/τη νηπιαγωγό συνιστούν ένα άλλο πλεονέκτημα για 
τον/τη νηπιαγωγό του ολοήμερου, δεδομένου του περισσότερου χρόνου που αυτόςΛή 
έχει στη διάθεση του/της (Siraj-Blatchford et al., 2002), ώστε να βοηθήσει το παιδί να 
ολοκληρώσει δύσκολα καθήκοντα, να αναπτύξει φιλίες, να επιλύσει συγκρούσεις και 
να κατανοήσει άλλες απόψεις (Martinez & Akey, 1998-99). Η αξιοποίηση αυτής της 
ευκαιρίας από τον/τη νηπιαγωγό του ελληνικού ολοήμερου νηπιαγωγείου θεωρείται 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού ποσοστού των 
αλλοδαπών παιδιών που φοιτούν στο ολοήμερο και των συναφών προβλημάτων που οι 
νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν σε συνάρτηση με τον αντισταθμιστικό ρόλο τους. Αυτή η 
διάσταση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του ρόλου τους αναπτύσσεται σημαντικά 
μέσω της αξιοποίησης της εν λόγω ευκαιρίας, η οποία οδηγεί στον επαγγελματισμό. Σε 
τελική ανάλυση η προσωπική ικανοποίηση που αισθάνεται ο/η νηπιαγωγός όταν είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί σωστά στις πρωτόγνωρες για την ελληνική πραγματικότητα 
απαιτήσεις που απορρέουν από την άσκηση του αντισταθμιστικού ρόλου σε ένα πολυ-
πολιτισμικό περιβάλλον (Govaris & Kodakos, 2003), όπως είναι αυτό του ολοήμερου 
νηπιαγωγείου, ενισχύει την επαγγελματική του ανάπτυξη, η οποία συμβάλλει στην επί
τευξη της αυτοπραγμάτωσης του/της. 

Η ανάπτυξη διαπροσωπικής επικοινωνίας του/της νηπιαγωγού με τους γονείς. Η ση
μασία της αξιοποίησης του διευρυμένου ωραρίου για την ανάπτυξη ουσιαστικής συ
νεργασίας με τους γονείς της σημερινής πολυπολιτισμικής και σε υψηλό βαθμό δια
φοροποιημένης κοινωνίας τεκμηριώνεται με επιστημονική πληρότητα στα προγράμ
ματα των προσχολικών κέντρων που λειτουργούν με βάση το πρότυπο του Reggio Emilia 
(Edwards et al., 2000) και του Early Excellence Center (Bertram & Pascal, 2001). Η 
ευρείας εμβέλειας έρευνα ΕΡΡΕ στην Αγγλία, και ειδικά το τμήμα που αφορούσε την 
έρευνα για την αποτελεσματική παιδαγωγική στα χρόνια της πρώιμης παιδικής ηλι
κίας, υποστηρίζει ότι μια αποτελεσματική παιδαγωγική συμπεριλαμβάνει τη συμμε
τοχή γονέων και παιδιών (Siraj-Blatchford et al., 2002). Αυτό το ερευνητικό πόρισμα 
μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για την ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας (project), 



όπου παιδιά, γονείς και το «δίδυμο» των νηπιαγωγών του ολοήμερου θα διερευνή
σουν από κοινού την ορθότητα του περιεχομένου αυτού του πορίσματος. Αυτή η δια
δικασία συμβάλλει ταυτόχρονα στην επίλυση προβλημάτων της πράξης, όταν συζευ-
χθεί η εμπειρία της πράξης με την επιστημονική γνώση. Ωστόσο οι νηπιαγωγοί του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου υποστηρίζουν ότι συνεργάζονται με τους γονείς σε ένα πα
ραδοσιακό πλαίσιο. Από τη μια μεριά η συνεργασία επικεντρώνεται στο γεγονός ότι 
οι νηπιαγωγοί ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και τα λει
τουργικά προβλήματα του νηπιαγωγείου, ενώ παράλληλα τους προσκαλούν να συμμε
τέχουν σε εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου. Από την άλλη μεριά οι γονείς δεν δείχνουν 
την απαιτούμενη προθυμία για συνεργασία, είτε επειδή είναι πολυάσχολοι, είτε επει
δή είναι αδιάφοροι, είτε επειδή υποβαθμίζουν το έργο που επιτελείται στο νηπιαγω
γείο (Ρεκαλίδου, 2006). 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας νηπιαγωγείου - δημοτικού σχολείου αναφέ
ρεται ως πλεονέκτημα για τον εκπαιδευτικό, από την άποψη ότι διευρύνεται ο επαγ
γελματικός ορίζοντας του από τη συνεργασία με τους συναδέλφους του της αντίστοιχης 
σχολικής βαθμίδας (Dunlop/Fabian, 2007· Alt, 2007· Diskowski et al., 2006· Griebel & 
Niesei, 2002· Peters, 2002· TransKiGs, 2005-2009). Η επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού ως αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής του στο σχεδιασμό, στην υλο
ποίηση και στην αξιολόγηση δραστηριοτήτων συστηματικής συνεργασίας, ενταγμένης 
στο συνολικό πρόγραμμα των δύο μονάδων, προσχολικής - σχολικής, θεωρούμε ότι εί
ναι εφικτή για τους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου νηπιαγωγείου της Ελλάδας υπό 
προϋποθέσεις. Αναγκαία προϋπόθεση θεωρείται η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο του 
προγράμματος, χρόνου συνεργασίας αφενός μεταξύ των δύο νηπιαγωγών και αφετέ
ρου μεταξύ αυτών των δύο με τους συναδέλφους τους του δημοτικού σχολείου. Η λή
ψη συναφών θεσμικών υποστηρικτικών μέτρων, όπως η αποκεντρωμένη επιστημονι
κή υποστήριξη των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων, είναι 
επίσης μια άλλη βασική προϋπόθεση (Βρυνιώτη, 2000). 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ολοήμερο νηπιαγωγείο στους/στις νηπιαγω
γούς σχετίζονται με την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που τους παρέχει το ολοήμερο οδηγεί στην ανάπτυξη του επαγγελμα
τισμού, αφού τους καθιστά ικανούς να λύνουν προβλήματα της καθημερινής πράξης, 
συνδυάζοντας την εμπειρία τους με την επιστημονική γνώση, την οποία αποκτούν ή/και 
εμπλουτίζουν μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε ποιοτικά προγράμματα που μπο
ρούν να αναπτυχθούν στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. 

1.5~.3.fia το\ιζ νονε ί̂ζ 

Οι γονείς στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει γενικά πολύ θετική γνώμη για την εφαρμο

γή της καινοτομίας του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου όχι μόνο γιατί εξυπηρετεί 

τους εργαζόμενους γονείς, αλλά και διότι οι γονείς διαπίστωσαν τις θετικές επιδράσεις 

που είχε η εκπαιδευτική διάσταση του διευρυμένου ωραρίου (Πατινιώτης, 2005· Ντο-

λιοπούλου, 2003). Παράλληλες είναι και οι απόψεις των γονέων άλλων χωρών (Housden 

& Kam, 1992). Ειδικότερα: 



• Απελευθερώνει τους γονείς από προβλήματα φύλαξης. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, 
το οποίο παρέχει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας επιπρόσθετα φροντίδα και στήρι
ξη, απελευθερώνει τους γονείς από τους φόβους τους, προσφέροντας ένα ασφαλές 
περιβάλλον, όταν οι ίδιοι εργάζονται. Οι γονείς παρατηρούν ότι τα παιδιά νιώθουν 
συχνά άγχος όταν από το περιβάλλον του νηπιαγωγείου πρέπει να μετακινηθούν σε 
ένα άλλο περιβάλλον φύλαξης, όπου εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες και ισχύ
ουν διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές. Για το λόγο αυτό είναι ένθερμοι υπο
στηρικτές του ολοήμερου νηπιαγωγείου, το οποίο ελαττώνει τον αριθμό των μετακι
νήσεων από το ένα περιβάλλον στο άλλο (Elicker & Mathur, 1997* Gullo, 1990' 
Housden & Kam, 1992). Παράλληλες είναι και οι απόψεις των γονέων στην Ελλάδα, 
οι οποίοι θεωρούν ότι το δεύτερο κατά σειρά πλεονέκτημα του ολοήμερου νηπιαγω
γείου είναι η συμβολή του στην επίλυση του προβλήματος της φύλαξης των παιδιών 
καθ’ όλη τη διάρκεια του καθημερινού ωραρίου των γονέων (Πατινιώτης, 2005: 71). 

• Απομακρύνει το άγχος και την πίεση και διευκολύνει την κοινωνικοποίηση. Τα 

παιδιά στο ολοήμερο νηπιαγωγείο παραμένουν αρκετές ώρες μαζί, έχουν περισσό

τερες ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις, υιοθετούν ευκολότερα κανόνες συνεργασίας 

και μπορούν να περιορίσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Όμως η ανάπτυξη αυτών 

των κοινωνικών σχέσεων δεν γίνεται αυτόματα. Χρειάζεται να διασφαλιστεί κλίμα 

εμπιστοσύνης, τα παιδιά να αισθανθούν ασφαλή, ώστε να εκφράσουν εμπειρίες και 

συναισθήματα, να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες και να υιοθετήσουν τις κατάλ

ληλες συμπεριφορές στη συναναστροφή τους με τους άλλους. 

Οι γονείς δηλώνουν ευχαριστημένοι, εκτιμούν ότι το πρόγραμμα του ολοήμερου 

νηπιαγωγείου ωφελεί την κοινωνική ανάπτυξη (Hough & Bryde, 1996* Towers, 1991) 

και παραδέχονται ότι τα παιδιά τους έχουν περισσότερο χρόνο για αλληλεπίδραση 

(Kaufman, 1997). Στην ίδια άποψη καταλήγει η σύμβουλος προσχολικής αγωγής του 

Έβρου, η οποία σημειώνει: «Η γενική εικόνα που έχουμε σήμερα δείχνει τους γονείς 

ευχαριστημένους και ικανοποιημένους, γιατί βλέπουν τα παιδιά τους ... να ωριμά

ζουν περισσότερο σε θέματα συμπεριφοράς, κοινωνικότητας, αυτοεξυπηρέτησης» 

(Εξαμηλιώτου, 2003: 72). 

• Προσφέρει περισσότερο χρόνο για μάθηση και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι 

γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά στο ολοήμερο νηπιαγωγείο, επειδή έχουν περισσότε

ρο χρόνο, δέχονται καθημερινά αλλεπάλληλες ενισχύσεις και προτροπές για μάθη

ση, τους δίνεται η ευκαιρία για εξερεύνηση και επικέντρωση σε δημιουργικές 

δραστηριότητες, καθώς και για μελέτη σε βάθος ενός συγκεκριμένου θέματος 

(Hough & Bryde, 1995* Elicker & Mathur, 

1997* Martinez & Akey, 1998* Kaufman, 

1997* Towers, 1991). Δηλαδή το ολοήμερο 

νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα στα παι

διά να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιό

τητες τους, να ενισχύσουν την κριτική σκέψη 

τους, να χρησιμοποιούν τις δικές τους ικανό

τητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να ανα

καλύπτουν το δικό τους τρόπο έκφρασης, 

ώστε να μη μιμούνται απλώς τους άλλους. 



Μπορούν να συνεχίζουν τις εξερευνήσεις από το πρωί ως το απόγευμα, από μέρα σε 
μέρα, κατά τη διάρκεια ίσως κάποιων εβδομάδων, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να βελ
τιώνουν και να ανακαλύπτουν τις ιδέες μέσω των αναπαραστάσεων τους. Αξιοσημεί
ωτο είναι ότι οι γονείς στην Ελλάδα θεώρησαν ως πρώτο πλεονέκτημα του ολοήμε
ρου νηπιαγωγείου «ότι παρέχει τη δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης του παι
διού, όταν και οι δύο γονείς εργάζονται εκτός σπιτιού» (Πατινιώτης, 2005: 21). 

Διευκολύνει τη μετάβαση των παιδιών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. 
Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί 
αντικείμενο ευρέων συζητήσεων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όλες οι αλλαγές δημιουργούν άγχη. Για τα περισσότερα παιδιά η φοίτηση στο σχο
λείο σημαίνει κάτι εντελώς νέο. Από τη μια μεριά είναι χαρούμενα γιατί θα γίνουν 
μαθητές, αλλά από την άλλη η αλλαγή αυτή σημαίνει ανασφάλεια, φόβο, άγχος, δυ
σαρέσκεια, η οποία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση της προσωπικό
τητας τους (Πανταζής, 1999). Τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχο
λείο μπορεί να τη γεφυρώσει το ολοήμερο νηπιαγωγείο, το οποίο είναι δυνατό να 
μειώσει το άγχος των παιδιών αν διασφαλίσει τη συνέχεια στο πρόγραμμα, όπως 
προβλέπεται από το ΔΕΠΠΣ (2002)· αν διατηρήσει συνεχή επικοινωνία και συνερ
γασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου 
μέσω κοινών εορταστικών/θεατρικών εκδηλώσεων, επισκέψεων/εκδρομών κ.ά.· αν 
οι χώροι του δημοτικού σχολείου γίνουν τέτοιοι, ώστε να προσομοιάζουν με τις τάξεις 
των νηπιαγωγείων αν ενημερωθούν οι γονείς, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην 
όλη διαδικασία της μετάβασης. 

Οι γονείς θεωρούν ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο διευκολύνει τη μετάβαση των 
παιδιών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Towers, 1991· Housden & Kam, 1992· Hough & Bryde, 
1996· Kaufman, 1997). Παράλληλες είναι οι απόψεις των γονέων στην Ελλάδα, οι 
οποίες σε ποσοστό 60% θεωρούν ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο προσφέρει τις απα
ραίτητες γνώσεις στα παιδιά και τα προετοιμάζει για το δημοτικό σχολείο (Πατινιώ-
της, 2005). 

Θεμελιώνει στενότερη συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας. Οι γονείς 
των παιδιών που φοιτούν σε ολοήμερο νηπιαγωγείο δηλώνουν ότι έχουν πολλές ευ
καιρίες να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές εμπειρίες του νηπιαγωγείου και να συ
νεργαστούν με τον/τη νηπιαγωγό (Hough & Bryde, 1995· Elicker & Mathur, 1997-

Martinez & Akey, 1998). Για παράδειγμα, άλλοτε μπορούν να συμμετέχουν σε ατο
μικές και ομαδικές συναντήσεις, όπου η συζήτηση είναι επικεντρωμένη σε συγκεκρι
μένα θέματα ενδιαφέροντος ή προβληματισμού, άλλοτε μπορούν να συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου ή σε τακτές προκαθορισμένες ημερομηνίες 
(π.χ. κάθε Πέμπτη ή την ημέρα των γενεθλίων κάθε παιδιού) ή σε έκτακτες (π.χ. 
προσκαλείται ο γονέας ως επισκέπτης ομιλητής, ή συμμετέχει σε επισκέψεις ή εκ
δρομές ή στη διεξαγωγή ενός project που οργανώνει το ολοήμερο νηπιαγωγείο). 
Άλλοτε πάλι οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στη λήψη 
αποφάσεων για τις ετήσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Τέλος σχεδιάζονται από 
τους/τις νηπιαγωγούς ποικίλες στρατηγικές (π.χ. δραστηριότητες στο σπίτι, επιμόρ
φωση γονέων, τηλεφωνική επικοινωνία, εκδρομές τα Σαββατοκύριακα, επισκέψεις 



στα σπίτια των παιδιών κ.ά.), προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των αμοιβαί

ων σχέσεων νηπιαγωγείου - οικογένειας. Έτσι οι γονείς μέσα από διαδικασίες συ

νεργασίας με τους/τις νηπιαγωγούς κατανοούν πώς να ενισχύσουν την εκπαιδευτική 

εμπειρία των παιδιών τους, ενώ τα παιδιά λαμβάνουν ένα ισχυρό και συνεχές μήνυ

μα ότι η εκπαίδευση είναι πολύτιμη και σημαντική (Σακελλαρίου, 2006). Συμπερα

σματικά η συνεργασία νηπιαγωγών και οικογένειας στο ολοήμερο νηπιαγωγείο εί

ναι ανάγκη να είναι ανοιχτή και να ανακαλύπτει αυθεντικές δημιουργικές επικοι

νωνιακές σχέσεις, που θα προωθούν την αποτελεσματική συνεργασία και το συνεχή 

διάλογο. 

15".4. fia i w ΤΟΠΙΜ κοινότητα 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι μια πρόκληση στη σύγχρονη κοινωνική αναγκαιότητα 

και μια πρόσκληση για την τοπική κοινότητα. Γιατί ο χρόνος που παρακολουθούν τα 

παιδιά το ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι κατά μέσον όρο διπλάσιος από το χρόνο των 

παιδιών που φοιτούν σε κλασικό νηπιαγωγείο και έτσι το ολοήμερο πρόγραμμα καλύ

πτει σε μεγαλύτερο βαθμό τις οικογενειακές ανάγκες. Ο Gullo (1990) επιπρόσθετα 

αναφέρει ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο ταιριάζει περισσότερο στη ζωή των οικογε

νειών με δύο εργαζόμενους γονείς ή μονογονε'ίκών οικογενειών, στις οποίες εργάζεται 

ο γονέας. Η παράμετρος αυτή της επιπλέον παραμονής των παιδιών καθιστά πιο επιτα

κτική τη συμμετοχή της κοινότητας στη βελτίωση του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγω

γείου- ενός νέου θεσμού, όπου δοκιμάζονται νέες μορφές ανθρώπινης συνύπαρξης και 

συμμετοχής και όπου η ποιότητα και η ποσότητα των εμπειριών των παιδιών γίνονται 

ολοένα και πιο σημαντικές. Για να γίνει αποτελεσματική η συμμετοχή της κοινότητας, 

θα πρέπει τα ολοήμερα νηπιαγωγεία να επιζητούν την καλλιέργεια ισχυρών δεσμών 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ανάμεσα στους/στις νηπιαγωγούς, στα παιδιά, στους 

γονείς και στην κοινότητα, προωθώντας έτσι μια εκπαιδευτική διαδικασία βασισμένη 

στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της συμμετοχής και της ελευθερίας. 

1.6. Τα ue.io\/e^TiiuflTfl TOM 

Οι αλλαγές στην κοινωνία και στην εκπαίδευση τα τελευταία είκοσι χρόνια συνέβαλαν 

στη δημιουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Παρά τα γενικά θετικά αποτελέσματα, η 

μετα-ανάλυση του Fusaro (1997) και συγκεκριμένα οι εννιά από τις είκοσι τρεις μελέ

τες, που γεφυρώνουν μια περίοδο δημοσιεύσεων δεκαέξι ετών, απέτυχαν να δείξουν 

θετικά αποτελέσματα για το ολοήμερο νηπιαγωγείο. Επίσης η μελέτη του Nunneley 

(1996) απέτυχε να εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ ολοήμερου και κλασικού νη

πιαγωγείου. Αντίθετα η έρευνα Οικονομίδη (2001), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 

ολοήμερα και κλασικά νηπιαγωγεία των νομών Ρεθύμνου και Χανίων και είχε σκοπό να 

διερευνήσει την επίδραση των ολοήμερων και των κλασικών νηπιαγωγείων στον αριθμό 

των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά, κατέδειξε ότι τα παιδιά που φοιτούν σε ολοήμε

ρα νηπιαγωγεία υπερτερούν έναντι εκείνων που φοιτούν σε κλασικά ως προς το μέγε

θος και την έκταση του λεξιλογίου τους. Ωστόσο η υπεροχή αυτή δεν οφείλεται στον τύ

πο του νηπιαγωγείου, αλλά στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των μητέρων τους. Ακό-



μα το ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν ασκεί αποτελεσματική αντισταθμιστική λειτουργία, 
τουλάχιστον ως προς τη λεξιλογική κατάρτιση των μαθητών του. 

Ειδικότερα οι πολέμιοι του ολοήμερου νηπιαγωγείου υποστηρίζουν ότι: 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο κουράζει τα παιδιά. Η διαδικασία παραμονής στο νηπια
γωγείο είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα παιδιά κουράζο
νται υπερβολικά και πιέζονται στη διάρκεια παρακολούθησης του ολοήμερου προ
γράμματος (Emery et al., 1998). Σημειώνουν ακόμα ότι τα παιδιά βρίσκονται μεγα
λύτερο χρονικό διάστημα στο νηπιαγωγείο για λόγους ανεξάρτητους από τις ανά
γκες τους. Έτσι το ολοήμερο νηπιαγωγείο μπορεί να προσφέρει άνεση στους γονείς 
όταν εργάζονται, αλλά δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό για τα παιδιά (Weikart, 
2000). 

Δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και λιγότερο σε αναπτυξιακά κατάλ
ληλα προγράμματα. Δεδομένα από πανεθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα 
προγράμματα του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
προσφέρουν καθημερινά πάνω από 60 λεπτά διδασκαλίας ανάγνωσης και πάνω 
από 30 λεπτά διδασκαλίας μαθηματικών από το κλασικό νηπιαγωγείο (Walston & 
West, 2004). Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά του ολοήμερου νηπιαγωγείου έχουν 30% 
περισσότερο διδακτικό χρόνο για ανάγνωση και 46% περισσότερο διδακτικό χρόνο 
για μαθηματικά από τα παιδιά του κλασικού νηπιαγωγείου. Συνολικά τα παιδιά του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου αφιερώνουν περίπου 15 λεπτά επιπλέον για κάθε μάθημα 
στην καθημερινή τους διδασκαλία (Lee et al., 2006), γεγονός που σημαίνει ότι υπάρ
χει κίνδυνος να δοθεί έμφαση στην ακαδημαϊκή διδασκαλία. 

Το εύρημα αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και να σκεφτούμε ότι η καθιστική 
εργασία, τα φυλλάδια, η πρώιμη διδασκαλία ανάγνωσης ή άλλα ακαδημαϊκά μαθή
ματα είναι ως επί το πλείστον ακατάλληλα για το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον 
Karweit (1992), η αλλαγή στη διάρκεια της ημέρας δεν είναι και τόσο σημαντική όσο 
η διασφάλιση παροχής σε όλα τα νήπια αναπτυξιακά κατάλληλου μαθησιακού περι
βάλλοντος. Το ολοήμερο πρόγραμμα είναι ανάγκη να είναι παιδοκεντρικό, να βασί
ζεται στο παιχνίδι- η γνώση να ανακαλύπτεται και να λειτουργεί «μέσα σε πνεύμα 
αλληλομόρφωσης και συμμετοχικής συνεργασίας» (Φράγκος, 1993). 

Τα οφέλη του ολοήμερου νηπιαγωγείου δεν είναι μόνιμα. Πολλές έρευνες επιση
μαίνουν ότι με την πάροδο του χρόνου δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στο ολοήμερο και στο κλασικό νηπιαγωγείο (Κουστουβάνου και Χρυσαφίδης, 2000· 
Vechiotti, 2001). Η έρευνα Lazar (1983) έδειξε ότι πολλά από τα οφέλη που προκύ
πτουν από την παρακολούθηση ολοήμερων προγραμμάτων εξασθενούν κατά τη διάρ
κεια του τρίτου χρόνου φοίτησης στο σχολείο. Νεότερες μελέτες καταδεικνύουν ότι 
τα οφέλη που σχετίζονται με προγράμματα του ολοήμερου νηπιαγωγείου δεν είναι 
μόνιμα και δεν διατηρούνται πέρα από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο (Larson, 2003-

Walston & West, 2004). Οι διαπιστώσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με 
την ωφέλεια των ολοήμερων προγραμμάτων. Δηλαδή, εφόσον τα έξοδα των ολοήμε
ρων νηπιαγωγείων είναι μεγαλύτερα και μακροπρόθεσμα δεν υπάρχουν μόνιμα οφέ
λη, πόσο επικερδή είναι αυτά τα προγράμματα, που απαιτούν περισσότερο χρόνο, 
περισσότερα υλικά και περισσότερο προσωπικό σε σχέση με το κλασικό νηπιαγω
γείο; 



To ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνικοποίηση. Οι 

Hough & Bryde (1996) συνέκριναν παρατηρήσεις νηπιαγωγών σε περισσότερα από 
500 νήπια και διαπίστωσαν πολύ λίγες διαφορές μεταξύ των νηπίων του ολοήμερου 
και του κλασικού νηπιαγωγείου αναφορικά με τη συγκέντρωση σε εργασίες, τη συ
νεργασία και το παιχνίδι ή το σεβασμό απέναντι σε κανόνες. Παρόμοια αποτελέσμα
τα αναφέρουν και οι West et al. (2001), οι οποίοι εξέτασαν δεξιότητες όπως η αποδο
χή ιδεών συνομηλίκων, η σύναψη σχέσεων φιλίας και η παρηγοριά των άλλων. 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στοιχίζει περισσότερο σε προσωπικό, σε χώρο και σε υλι
κοτεχνική υποδομή. Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι πε-
ρισσότεροι/-ες νηπιαγωγοί και γονείς στη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου 
επικεντρώνονται στην ακαταλληλότητα των χώρων (ελλείψεις σε χώρους για κουζί
να, τραπεζαρία, ανάπαυση), καθώς και στην ανεπάρκεια παιδαγωγικού υλικού και 
στην απουσία βοηθητικού προσωπικού (Ντολιοπούλου, 2003· Πατινιώτης, 2005). Όλα 
αυτά, μαζί με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ολοήμερων νηπιαγωγείων, απαι
τούν μεγαλύτερα κονδύλια για την άρτια λειτουργία τους. 

Συμπερασματικά, παρά τις διαφωνίες για το αν θα πρέπει να επεκταθεί το κλασι
κό νηπιαγωγείο σε ολοήμερο, ένα είναι γεγονός: ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο ήρθε 
για να ενταχθεί μόνιμα στις δομές της σημερινής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό είναι 
χρήσιμο να κατανοήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις επιδράσεις του. Γνωρίζουμε 
ότι οι επιδράσεις υπάρχουν, οι αποδείξεις είναι σαφείς. Αυτό που δεν γνωρίζουμε 
είναι πώς εκδηλώνονται αυτές οι επιδράσεις σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Ίσως «θα 
χρειαστεί να γίνουμε καλύτεροι ακροατές, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε οτι
δήποτε έχει σχέση με αυτό και επίσης θα χρειαστεί να τιμήσουμε αυτές τις φωνές 
και να φτάσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους πιθανούς συμμάχους μας σ' αυτό 
το εγχείρημα» (Κουτσουβάνου και Χρυσαφίδης, 2000). 

1.7. Ίο θειικό τ\(\α\ΰ\ο 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο άρχισε να λειτουργεί στη χώρα μας από το 1997. Το Υπουρ
γείο Παιδείας το υποστήριξε σε ικανοποιητικό βαθμό με οικονομική ενίσχυση και διοι
κητικές παρεμβάσεις, ωστόσο έντεκα χρόνια μετά απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. 

Η πρώτη προσπάθεια για τη διοργάνωση του έγινε με το νόμο 1566/85, άρθρο 3, ο 
οποίος προέβλεπε την ίδρυση παιδικών κέντρων και συγκεκριμένα ανέφερε: «Η προ
σχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε μέσα 
σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωση τους με το απα
ραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιό
τητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Η πρόταση 
αυτή, όπως είναι γνωστό, δεν καρποφόρησε, επειδή οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να εντα
χθούν στα παιδικά κέντρα, γιατί πίστευαν ότι θα υποβαθμιζόταν ο εκπαιδευτικός χα
ρακτήρας του νηπιαγωγείου και θα περιορίζονταν σε ρόλο φύλαξης των παιδιών. 

Ωστόσο, παρά τις όποιες επιφυλάξεις, την ιδέα του παιδικού κέντρου την υλοποίησε 
με επιτυχία ο καθηγητής Χρίστος Φράγκος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλο
νίκης. Έτσι τη σχολική χρονιά 1987-1988 λειτούργησε το πρώτο παιδικό κέντρο, με δι
ευρυμένο ωράριο, για παιδιά ηλικίας 2,5 έως 6 ετών. 



Δέκα χρόνια αργότερα από την εφαρμογή του νόμου 1566/85, και συγκεκριμένα 
από τον Σεπτέμβριο του 1995 μέχρι τον Ιούνιο του 1997, άρχισαν να λειτουργούν άτυπα 
στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, με ευθύνη των προϊσταμένων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ
σης και των νηπιαγωγών, ολοήμερα τμήματα με διευρυμένο ωράριο, χωρίς να υπάρχει 
νομικό πλαίσιο (Αδριανοπούλου κ.ά., 2003). 

Τον Μάιο του 1997 κατατέθηκε ο νόμος 2525/97, για να οριστικοποιήσει την καθιέρω
ση του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Έτσι παρατηρείται μια βαθμιαία αύξηση 
του αριθμού των τμημάτων των ολοήμερων νηπιαγωγείων. Με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 1997-1998 λειτούργησαν 160 τμήματα, τη δεύτερη σχολική χρονιά (1998-1999) 
τα τμήματα αυξήθηκαν σε 340, την τρίτη σχολική χρονιά (1999-2000) τα τμήματα ανήλ
θαν σε 879, την τέταρτη σχολική χρονιά (2000-2001) επεκτάθηκαν σε 1.000, την πέμπτη 
σχολική χρονιά (2001-2002) αυξήθηκαν σε 1.325, την έκτη σχολική χρονιά (2002-2003) 
λειτούργησαν 1.637 τμήματα (Ντολιοπούλου, 2003), την έβδομη σχολική χρονιά (2003-
2004) λειτούργησαν 1.940 τμήματα, την όγδοη σχολική χρονιά (2004-2005) τα τμήματα 
ανήλθαν σε 2.182, την ένατη σχολική χρονιά (2005-2006) λειτούργησαν 2.358 τμήματα 
και τη δέκατη σχολική χρονιά (2006-2007) τα τμήματα ανήλθαν σε 2.504. 

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την καθιέρωση του θεσμού, λειτουργούν 2.759 ολοήμερα 
τμήματα νηπιαγωγείων, ποσοστό 48,2% του συνολικού αριθμού των νηπιαγωγείων, ο 
οποίος ανέρχεται σε 5.724, και φοιτούν σ' αυτά 42.916 νήπια, σε σύνολο νηπίων - προ-
νηπίων 85.998 (Κόπτσης, 2008). 

Αναλυτικότερα το πλαίσιο λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου περιλαμβάνει 
τα εξής: 

• Σκοπός του ολοήμερου νηπιαγωγείου 

Σκοπός του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής εκπαί
δευσης, η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών 
στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ολοκληρωμέ
νη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρα
τικής μέριμνας, με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και των κοινωνικών διακρίσε
ων, και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.1 

• Φοίτηση και εγγραφή νηπίων 

Η φοίτηση στα ολοήμερα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται ο' αυτά τα νή

πια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων 

ετών.2 Από το 2003 και ύστερα φοιτούν, χωρίς περιορισμό, όλα τα νήπια για τα 

οποία κατατέθηκε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους γονείς, ανεξάρτητα 

αν οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή όχι.3 Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις εί

ναι δυνατό να γίνονται δεκτά και παιδιά όμορης περιφέρειας με την έγκριση του δι

ευθυντή ή προϊσταμένου εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.4 Για το λόγο αυ-

1 Εγκύκλιος Φ.32/522/87900/Γ1 της 1/9/2004 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 
2 Εγκύκλιος Φ.32/267/48/79/Γ1 της 19/5/2003 «φοίτηση νηπίων στο νηπιαγωγείο» (κλασικό και ολοήμε
ρο πρόγραμμα). 
3 Εγκύκλιος Φ.32/252/45861/Γ1 της 13/5/2003 «φοίτηση νηπίων στο νηπιαγωγείο» (κλασικό και ολοήμε
ρο πρόγραμμα). 
4 Εγκύκλιος Φ.32/522/87900/Γ1 της 1/9/2004 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 



τό ο/η προϊστάμενος/πρόίσταμένη του νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις των 
γονέων για φοίτηση νηπίων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια και σε περίπτω
ση υπεράριθμου τμήματος συνεργάζεται με τον/την προϊστάμενο/προϊσταμένη της, 
ώστε να βρεθούν θέσεις για όλα τα νήπια. Και τελικά, αν δεν βρεθεί λύση, ο διευθυ
ντής εκπαίδευσης ενημερώνεται εγγράφως, για να δώσει την ενδεδειγμένη λύση. 

Σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο μπορεί να παρέχεται ολοήμερο πρόγραμμα σε 
όλα τα τμήματα ή σε ένα τμήμα ολοήμερο πρόγραμμα και σε άλλο τμήμα κλασικό 
πρόγραμμα. Σ’ αυτή την περίπτωση επισημαίνεται ότι τα τμήματα ως προς το εκπαι
δευτικό τους πρόγραμμα λειτουργούν ανεξάρτητα και τα παιδιά που φοιτούν είτε 
στο κλασικό είτε στο ολοήμερο πρόγραμμα δημιουργούν αμιγή τμήματα, παρακο
λουθούν το κάθε πρόγραμμα στο σύνολο του και αποχωρούν με τη λήξη του κάθε 
προγράμματος και σε καμία περίπτωση νωρίτερα.5 

Επίσης στις περιπτώσεις που σε μια περιοχή λειτουργεί μόνο ολοήμερο νηπιαγω
γείο, στο οποίο όμως για διάφορους λόγους φοιτούν και νήπια που οι γονείς τους 
επιλέγουν το κλασικό πρόγραμμα, τα συγκεκριμένα νήπια, ύστερα από συνεννόηση 
και με ευθύνη των γονέων τους, αποχωρούν στις 12.15', που είναι ο χρόνος λήξης 
του προγράμματος του κλασικού τμήματος.6 

• Αριθμός νηπίων ανά τμήμα 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1566/85, ο αριθμός ανά τμήμα οριζόταν στα 30 νήπια. 
Ωστόσο για ειδικούς λόγους, που έχουν σχέση τόσο με τους διαθέσιμους χώρους όσο 
και με την οργάνωση του προγράμματος, μπορούν να λειτουργούν τμήματα ολοήμε
ρα με 20 νήπια μετά από έγκριση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού 
βεβαίως ληφθούν μέτρα για τη φοίτηση των επιπλέον νηπίων σε όμορο ολοήμερο 
νηπιαγωγείο.7 Σήμερα ο αριθμός νηπίων ανά τμήμα ορίζεται στα 25 νήπια. Ο ελάχι
στος αριθμός νηπίων για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι 7 νήπια 
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ιδιαίτεροι λόγοι το επιβάλλουν, με εισήγηση 
του/της συμβούλου προσχολικής αγωγής και του διευθυντή εκπαίδευσης, ο ελάχι
στος αριθμός νηπίων για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να 
ορίζεται διαφορετικά.8 

• Εκπαιδευτικό προσωπικό 

Ο νόμος 2525/97 ορίζει ότι σε κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο τοποθετούνται και υπηρε
τούν δύο νηπιαγωγοί, τακτικοί ή αναπληρωτές. «Οι θέσεις των νηπιαγωγών στα νη
πιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευμα
τινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα, και κατά συνέπεια όλοι/-ες οι νη
πιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα στην επιλογή των προγραμμάτων. Επομένως στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς, με εισήγηση του/της προϊσταμένου/προϊσταμένης του νη
πιαγωγείου και με απόφαση των συλλόγου διδασκόντων, γίνεται κατανομή του εκπαι
δευτικού προσωπικού για το κλασικό και το ολοήμερο πρόγραμμα. Κάθε τμήμα ολοή-

5 Εγκύκλιος Φ.32/209/97290/Γ1. 
6 Εγκύκλιος 107407/Γ1 της 2/10/2003 «λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου». 
7 Εγκύκλιος 107407/Γ1 της 2/10/2003 «λειτουργία ολοήμερου νηπιαγωγείου». 
8 Εγκύκλιος 32/209/97290/Γ1 της 7/9/2007. 



μερου προγράμματος στελεχώνεται από δύο νηπιαγωγούς για την εφαρμογή του ενι
αίου εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι νηπιαγωγοί που αναλαμβάνουν το ολοήμερο 
πρόγραμμα ακολουθούν εναλλασσόμενο ωράριο, η δε συχνότητα εναλλαγής στο ωρά
ριο, για παιδαγωγικούς λόγους, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός».9 

• Το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου 

Η λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου αρχίζει από τις 8.00' π.μ. και τελειώνει 

στις 15.45' μ.μ. Ο χρόνος λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος κατανέμεται 

στους/στις δύο νηπιαγωγούς ως εξής: 

• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει ο 1ος / η 1η νηπιαγωγός: 8.00'-12.00' 

• Διδακτικός χρόνος που καλύπτει ο 2ος /η 2η νηπιαγωγός: 11.45'-15.45' 

• Χρόνος κοινής παραμονής και συνεργασίας νηπιαγωγείου: 11.45'-12.00'10 

Από το σχολικό έτος 2007-2008 δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας πρωινής - προ

αιρετικής ζώνης 7.00'-8.00' στα ολοήμερα νηπιαγωγεία και το πρόγραμμα διαμορ

φώνεται ως εξής:11 

7.00'-8.15' Πρωινή - προαιρετική ζώνη 

8.00'-8.15' Προσέλευση νηπίων 

8.00'-9.00' Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων -

Προσευχή 

9.00'-9.30' Συζήτηση - Ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

9.30'-10.30' Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων 

10.30'-11.15' Πρόγευμα - Διάλειμμα 

11.15'-12.00' Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων -

Παιδαγωγικά παιχνίδια 

12.00'-12.30' Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων 

12.30'-13.00' Διάλειμμα 

13.00'-13.45' Προετοιμασία γεύματος - Γεύμα 

13.45'-14.30' Χαλάρωση - 'Υπνος 

14.30'-15.15' Συζήτηση -Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων -

Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας - Προετοιμασία για 

αποχώρηση 

15.45'-6.00' Αποχώρηση των νηπίων 

Η προσέλευση των νηπίων στην πρωινή ζώνη ολοκληρώνεται στις 7.30'. Ο διδα
κτικός χρόνος που καλύπτει ο/η πρώτος/-η νηπιαγωγός αρχίζει από τις 7.00' και τε
λειώνει στις 11.30'. Ενώ του/της δεύτερου/-ης από τις 11.15' έως τις 15.45'. Ο χρόνος 

9 Εγκύκλιος Φ.32/522/87900/Γ1 της 1/9/2004 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 
10 Εγκύκλιος Φ.32/522/87900/Γ1 της 1/9/2004 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 
11 Εγκύκλιος Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1420/8-8-2007, τ. Β'. 



που διατίθεται για τη συνεργασία των δύο νηπιαγωγών είναι ένα τέταρτο της ώρας, 
από τις 11.15' έως τις 11.30'. 

Για τη λειτουργία της πρωινής - προαιρετικής ζώνης στο ολοήμερο νηπιαγωγείο 
απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε νηπίων πρώτης νηπιακής ηλικίας, λαμβα
νομένου πάντοτε υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού. Το περιεχόμε
νο του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζεται από τα ισχύοντα προγράμματα σπου
δών του νηπιαγωγείου. Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην καθημερινή 
συνεργασία των δύο νηπιαγωγών του τμήματος και στην ενιαία γραμμή δράσης 
τους. Επίσης κάθε εβδομάδα οι δύο νηπιαγωγοί συνεργάζονται για να αξιολογή
σουν την εργασία της προηγούμενης εβδομάδας και να προγραμματίσουν εκείνη της 
επόμενης. Το πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στη σύμβουλο προ
σχολικής αγωγής για θεώρηση, ο οποίος / η οποία επιστρέφει ένα θεωρημένο αντί
γραφο στο νηπιαγωγείο, ενώ ένα άλλο αποστέλλεται για ενημέρωση στον οικείο δι
ευθυντή εκπαίδευσης ή προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.12 

• Χρηματοδότηση 

Μέχρι το έτος 2003 το ολοήμερο νηπιαγωγείο χρηματοδοτούνταν από τον προϋπο

λογισμό του ΥΠΕΠΘ με εθνικούς πόρους. Από το έτος 2003 και μετά λειτουργεί στο 

πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΠΕΑΕΚII, υλοποιείται από 

το ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

από εθνικούς πόρους. 

• Θέματα υποδομών 

Ο/η πρόίστάμενος/προϊσταμένη του νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τους/τις άλ-
λους/-ες νηπιαγωγούς θα ορίσει την καταλληλότερη αίθουσα του νηπιαγωγείου ως 
χώρο που θα φιλοξενηθεί το τμήμα ή τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, χρησιμοποιούνται και οι χώροι του κλασικού τμήματος, 
μετά τη λήξη του κλασικού προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυ
νατές συνθήκες παραμονής των παιδιών στο νηπιαγωγείο.13 

• Επιμορφωτικά σεμινάρια 

Για τη στήριξη του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου πραγματοποιήθηκαν από 

την ίδρυση του μέχρι σήμερα πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια. Στόχος τους ήταν να 

δοθεί η ευκαιρία να γίνουν συζητήσεις, να ανταλλαγούν πληροφορίες, να καταγρα

φούν προβληματισμοί και να διατυπωθούν προτάσεις και απόψεις, οι οποίες θα αξιο

ποιηθούν, αλλά και θα αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή και τη 

λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος στο νηπιαγωγείο.14 

• Συνεργασία με τους γονείς 

Με την ευθύνη των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων προτείνεται η ανά τρίμηνο ενη

μέρωση των γονέων για το πρόγραμμα και τους στόχους του ολοήμερου με την πραγ-

12 Εγκύκλιος 32/209/97290/Γ1 της 7/9/2007. 
13 Εγκύκλιος Φ.32/522/87900/Γ1 της 1/9/2004 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 
14 Εγκύκλιος 432/1161/Γ1/932της 26/10/2000 «λειτουργικά θέματα ολοήμερου νηπιαγωγείου». 



ματοποίηση σχετικών συγκεντρώσεων, για τις οποίες θα ζητηθεί η συνδρομή των 
σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, των διευθυντών και των προϊσταμένων 
των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.15 

• Γεΰμα - ξεκούραση - χαλάρωση 

Στο ολοήμερο νηπιαγωγείο προβλέπεται χρόνος για πρόγευμα και κανονικό γεύμα 
των παιδιών, το οποίο ετοιμάζουν οι γονείς από το σπίτι. Η ώρα του γεύματος έχει και 
παιδαγωγική αξία, επειδή διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, 
τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν, να 
συνεργαστούν, να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται. Γι' αυτό τα παιδιά μαζί με τον/τη 
νηπιαγωγό τακτοποιούν και διατηρούν καθαρό το χώρο του γεύματος, τηρώντας 
τους βασικούς κανόνες υγιεινής, θεωρείται σημαντικό να δίνεται στα νήπια ο απαι
τούμενος χρόνος, ώστε να γευματίζουν ήρεμα, αργά, χωρίς θόρυβο, συνωστισμό και 
βιασύνη, που είναι σοβαρή αιτία κόπωσης. 

Στο ολοήμερο πρόγραμμα προβλέπεται χρόνος για ξεκούραση των νηπίων σε ει
δικά διαμορφωμένους χώρους, ευχάριστους και οικείους, ώστε τα παιδιά να νιώθουν 
ασφάλεια και ζεστασιά.16 

• Καινοτόμες παρεμβάσεις 

Από το 2006-2007, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ποιοτική αναβάθμιση του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου, επιχειρείται η εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων, που 
στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προσφοράς του ολοήμερου νηπιαγωγεί
ου και στη σύνδεση του με τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και με όλη 
την κοινωνία. Η εφαρμογή ποιοτικών προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Τελι
κός στόχος απομένει η συστηματική και ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων 
για τη μετάβαση στο δημοτικό σχολείο.17 

Για την ευστοχότερη εφαρμογή των καινοτόμων παρεμβάσεων στο ολοήμερο νηπια
γωγείο προβλέπεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος από τους/τις 
συμβούλους προσχολικής αγωγής. Προβλέπεται επίσης η πραγματοποίηση επιμορφω
τικών σεμιναρίων, προκειμένου οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις μεθόδους 
εφαρμογής και υλοποίησης των παραπάνω δράσεων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «ολοήμερο νηπιαγωγείο», έχει δημιουργηθεί από το σχολικό έτος 2007-
2008 και έχει αναρτηθεί προσφάτως στη διεύθυνση http://wvvw.nip-olohmero.gr ο ιστότο-
πος (site) που έχει ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και δραστηριοτή
των των νηπιαγωγών και των στελεχών εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων της χώρας.18 

Με την εισαγωγή των καινοτόμων παρεμβάσεων το ολοήμερο νηπιαγωγείο βελ
τιώνεται, αποκτά νέα δυναμική και δίνει περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινω
νίας. 

15 Εγκύκλιος 32/209/97290/Γ1 της 7/9/2007 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 
16 Εγκύκλιος 32/209/97290/Γ1 της 7/9/2007 «ολοήμερο νηπιαγωγείο». 
17 Εγκύκλιος 8495/19-11-2007. 
18 Εγκύκλιος Φ.50/92/57655/Γ1 της 5/6/2007. 

http://wvvw.nip-olohmero.gr


13. ΤΤνϋζ ίφοποιούιιε. το χρόν/ο στο oftomt&o vnruavvüveAo 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ενδιαφέρουσας και ευχάριστης μάθησης, 
που ενισχύει τις μαθησιακές δυνατότητες, αποδέχεται τη διαφορετικότητα, οδηγεί στην 
κατεύθυνση της ενεργητικής μάθησης και της επικοινωνιακής δράσης, απελευθερώνει 
τις δυνάμεις και τις δυνατότητες νηπιαγωγών και παιδιών, καλλιεργεί τις ανθρώπινες 
αξίες και συσχετίζεται με αυτές. Οι εν λόγω αξίες λειτουργούν ως σημεία αναφοράς 
στις κρίσεις και στη συμπεριφορά μας και σύμφωνα με αυτές εναρμονίζουμε τις σχέ
σεις μας στο πλαίσιο της κοινωνικής ομάδας. Οι αξίες προϋποθέτουν κουλτούρες και 
αποτελούν ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η κοινωνία. Το ολοήμερο 
νηπιαγωγείο, ως χώρος κοινωνικοποίησης, μεταδίδει, συζητά και οικοδομεί αξίες. Δη
λαδή οι τρόποι που επιλέγουμε να διευθετήσουμε και να εφοδιάσουμε το χώρο του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου, οι δραστηριότητες που προσφέρουμε μέσα στο χρόνο, οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που ενθαρρύνουμε, συντελούν στην ανάπτυξη ιδιαίτερων 
θέσεων και αξιών για τα παιδιά. Συνεπώς η αξιοποίηση του χρόνου στο ολοήμερο νη
πιαγωγείο στοχεύει ιδιαίτερα στις αξίες της μάθησης, της συνεργασίας και της διαφο
ράς - διαφορετικότητας. 

Η μάθηση είναι κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό, είναι μια διαδικασία αλλα
γής του εαυτού μας, είναι ένας παράγοντας σημαντικός και απολύτως απαραίτητος για 
την επιβίωση του ανθρώπου, καθώς και για την ανάπτυξη και την ομαλή ένταξη του στο 
περιβάλλον. Γίνεται φανερό ότι το περιεχόμενο της μάθησης είναι εν μέρει θέμα επι
λογών και συνειδητής προσπάθειας. Από αυτή την οπτική η μάθηση αποφασίζεται από 
το κάθε άτομο σε χρόνους και με τρόπους που δεν μπορούν να προγραμματιστούν, μας 
ωθεί να προβούμε σε σκέψεις πάνω στην ίδια τη μόρφωση και μας οδηγεί στην αναζή
τηση νέων μονοπατιών προς τη μόρφωση και την προσωπική διαμόρφωση. Στην εκπαι
δευτική πρακτική αυτό σημαίνει να είσαι ανοιχτός στην πολύπλοκη, συγκρουσιακή και 
απρόβλεπτη φύση της ανθρώπινης μάθησης, όπου αυτή λαμβάνει χώρα, και μέσα και 
έξω από τα θεσμικά συγκείμενα. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο θα πρέπει να συμμετάσχει 
σ' αυτή τη διαδικασία εξέλιξης και να μετατραπεί από νηπιαγωγείο διδασκαλίας σε νη
πιαγωγείο μάθησης. Εκεί το παιδί, με την ενεργό συμμετοχή του, θα μπορεί να προ
σαρμοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον, θα μπορεί να γενικεύει, να διακρίνει, να ανακα
λύπτει. 

Συνεργασία σημαίνει ότι συμμετέχεις με άλλους σε έναν κοινό στόχο, για να πετύ
χεις ένα ομαδικό αποτέλεσμα. Σημαίνει συλλογική ευθύνη, επίλυση προβλημάτων και 
λήψη αποφάσεων. Σημαίνει κατανοώ τους άλλους, έχω επίγνωση των κοινωνικών αλ
ληλεξαρτήσεων, συμβάλλω στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση 
των συγκρούσεων, με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, την αμοιβαία κατανόηση 
και το σεβασμό της ιδιαιτερότητας. Συνεργασία σημαίνει ακόμα ότι αποδέχεται κανείς 
τη δική του προσωπικότητα αλλά και των άλλων, προκειμένου να επικοινωνεί μαζί τους, 
να τους επηρεάζει και να τον επηρεάζουν, να τους βοηθάει και να τον βοηθάνε. Η εξοι
κείωση με την αξία της συνεργασίας επιτυγχάνεται όταν τα παιδιά μαθαίνουν να συμ
μετέχουν και να συνεργάζονται μέσα σε διάφορες ομάδες, ίδιας αλλά και διαφορετι
κής χρονικής ηλικίας, πολιτισμικής και κοινωνικής σύνθεσης. 

Η αξία της διαφοράς έχει ένα ευρύ περιεχόμενο, που καλύπτει γνωστικές, συναι
σθηματικές και κοινωνικές παραμέτρους. Η διαφορά μπορεί να αναφέρεται στο φύλο, 



στη φυλή, στην ηλικία, στη γλώσσα, στον πολιτισμό, στην εργασία, στην κοινωνική τά
ξη, στην εθνικότητα, στην υγεία, στη θρησκεία, στη σωματική και στην πνευματική ανά
πτυξη, και τούτο γιατί είμαστε όλοι πραγματικά διαφορετικοί, αλλά και κάθε παιδί εί
ναι μοναδικό και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του ταλέντα, ενδιαφέροντα, το δι
κό του τρόπο μάθησης, τις δικές του δεξιότητες, τα δικά του κίνητρα, τη δική του αυτοε-
κτίμηση. 

Ωστόσο η παγκοσμιοποίηση, η οποία προωθείται από την τεράστια δύναμη των επι
κοινωνιακών συστημάτων, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ευρέως διαδεδομένο 
φαινόμενο τυποποίησης και να ενθαρρύνει το σχηματισμό πολιτιστικών στερεοτύπων. 
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να ενθαρρύνει τα φαινόμενα της τυποποίησης, 
εκτρέφοντας τη ροπή προς την «κανονικότητα» ή τις «νόρμες», που είναι διάχυτες στις 
μέρες μας. Ίσως μια προοπτική είναι αυτή της ένταξης που βασίζεται στην πολλαπλότη
τα, η οποία δεν μας επιτρέπει να αποδεχόμαστε μια πραγματικότητα χωρίς τις αντιθέσεις 
και τις αντιφάσεις που υπάρχουν πάντα σε μια κοινωνία. Ένας αποτελεσματικός τρόπος 
για να αποδεχτούν τα παιδιά την αξία της διαφορετικότητας και να αμβλυνθούν οι προ
καταλήψεις τους είναι η εφαρμογή δραστηριοτήτων κατά τις οποίες παιδιά διαφορετι
κών ηλικιών και ικανοτήτων συνεργάζονται για ένα κοινό αποτέλεσμα. 

Εκτός όμως από τις ευκαιρίες που το ολοήμερο νηπιαγωγείο παρέχει στα παιδιά για 
να γίνονται άτομα που εμφορούνται από αξίες, θα μπορούσε τον περισσότερο χρόνο 
που διαθέτει να τον αξιοποιήσει δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι, στην επίλυση προβλη
μάτων, στη συζήτηση, στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, στη δημιουργική ενασχόληση, 
στην ώρα για ξεκούραση/χαλάρωση και στο φαγητό. 

© Το παιΜδι 

Το παιχνίδι θεωρείται μία από τις πιο ουσιαστικές εμπειρίες στη ζωή του παιδιού, ο πυ
ρήνας της εκπαίδευσης και το πρωταρχικό μέσο μάθησης και ωρίμανσης στην παιδική 
ηλικία. Προσφέρει πολλές δυνατότητες για λύσεις, έχει δυναμική, 
είναι ευέλικτο και διασκεδαστικό, προάγει τη φαντασία, τη 
δημιουργικότητα και καλλιεργεί τα συναισθήματα. Εν
θαρρύνει τα παιδιά να υποβάλλουν ερωτήσεις, να επι
νοούν θεωρίες, να εξερευνούν ιδέες, να διαπραγ
ματεύονται, να αλληλεπιδρούν και να σέβονται 
το ένα το άλλο. Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλ
λον, που σέβεται τα παιδιά, ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες τους και τα καθιστά ικανά να 
γνωρίζουν και να ελέγχουν το υλικό με ενερ
γητικό και εξερευνητικό τρόπο, βάζοντας έτσι 
τα θεμέλια για τη μετέπειτα αφαιρετική μάθη
ση. Γενικά προάγει την αυτοπεποίθηση και τον 
αυτοσεβασμό των παιδιών. 

Μέσω αυτού τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό 
τους, υπερνικούν τους φόβους και τις ανησυχίες 
τους, αντιμετωπίζουν τις καινούργιες προκλήσεις με 
ενθουσιασμό και σιγουριά, ανακαλύπτουν τον κόσμο γύ-



ρω τους, συνειδητοποιούν τις ικανότητες τους, συνεργάζονται με τους άλλους, απο
κτούν και διατηρούν φιλίες, εκφράζονται, αναπτύσσουν και μαθαίνουν με επιτυχία για 
τους εξής λόγους: 

Γιατί το παιχνίδι προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, κατανόηση, εκπλήρωση 
στόχων, λύση προβλημάτων και ανάληψη ευθυνών. Ωθεί τα παιδιά σε συνεργασία, σε 
ενεργό συμμετοχή, σε αλληλεπίδραση, με νέες ιδέες, νέους ρόλους και νέες δεξιότητες. 
Προωθεί τη συζήτηση, ενισχύει την επιχειρηματολογία και το διάλογο, αναπτύσσει τις 
στοχαστικές διαδικασίες. Κάνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον προφορικό και το 
γραπτό λόγο σε καταστάσεις που έχουν νόημα γι' αυτά. 

Ειδικότερα παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα της επανάληψης, προσφέρει την ευ
καιρία να μάθουν μέσω της δοκιμής και του λάθους και τους παρέχει κίνητρα για να 
θυμούνται περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα νήπιο δεν μπορεί να καταλά
βει την εντολή «Να θυμάσαι περισσότερα πράγματα», μπορεί όμως να εκτελέσει την 
εντολή «Να θυμάσαι τι θα αγοράσεις από το μαγαζάκι», και αυτό γιατί στη δεύτερη πε
ρίπτωση η εντολή δεν συνδέεται με την τυπική μάθηση, αλλά σχετίζεται με την κατεύ
θυνση της δραστηριότητας του. 

Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ του εσωτερι
κού κόσμου τους και της εξωτερικής πραγματικότητας. Δηλαδή τα παιδιά απορροφώ
νται από το παιχνίδι τους και στην προσπάθεια τους να το φέρουν σε πέρας δημιουρ
γούν τη συνήθεια να συγκεντρώνονται σε ό,τι κάνουν. Συνήθεια που μπορεί να μετα
φερθεί και σε άλλα αντικείμενα μάθησης. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν σταδιακά 
την έννοια των αιτιακών σχέσεων, τη δύναμη να διακρίνουν το διαφορετικό, να σχημα
τίζουν κρίσεις, να αναλύουν και να συνθέτουν, να φαντάζονται και να σχηματοποιούν 
(Σιβροπούλου, 1997). 

Παρέχει την ευκαιρία να ελέγχουν τη δραστηριότητα που εκτελούν, γιατί μέσα από 
το παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το δικό τους ρυθμό και να αναπτύξουν την 
αυτοπεποίθηση τους, η οποία προκύπτει από την αίσθηση του ελέγχου που έχουν στη 
δραστηριότητα που εκτελούν. Αυτή η ενεργητική διερεύνηση, αυτή η συμμετοχή και η 
αίσθηση της αποκλειστικότητας της δραστηριότητας και της εμπειρίας δίνουν τη δυνα
τότητα στο παιδί να αισθανθεί δυνατό και ικανοποιημένο από τον εαυτό του. 

Ειδικότερα το παιχνίδι θεωρείται ένα άριστο μέσο ένταξης του μικρού παιδιού στη 
διαδικασία εφαρμογής των κανόνων, μέσα σε κλίμα προσωπικής αποδοχής και ευχα
ρίστησης και σε ένα πεδίο εντατικής εξάσκησης όλων των αναπτυξιακών τάσεων (Σω-
τηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007). Σωματικά δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει 
μυϊκή δύναμη και μυϊκό έλεγχο, να αναπτύξει ισορροπία και να έχει εμπιστοσύνη όταν 
χρησιμοποιείτο σώμα του. Καλλιεργεί τη διανοητική λειτουργία μέσα από την παρατή
ρηση, τον πειραματισμό, τη διερεύνηση, την πρόβλεψη, το σχεδιασμό, την ερμηνεία, τη 
διατύπωση υποθέσεων, την παραγωγή ερωτήσεων και τον κριτικό συλλογισμό. Είναι 
σημαντικό το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η σκέψη των παιδιών απο
καλύπτεται αρκετές φορές μέσα από το παιχνίδι και συχνά αναφέρονται απόψεις οι 
οποίες υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο που παίζουν τα παιδιά είναι παράλλη
λες με τις αλλαγές που γίνονται στη σκέψη τους, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ανά
πτυξης τους (Δημητρίου-Χατζηνεοφύτου, 1971). Ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδρα
ση, βελτιώνει την εικόνα για τον εαυτό τους και τα βοηθάει να αποκτούν εμπειρίες προ
σαρμογής μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 



Τέλος το παιχνίδι είναι αυτό που προσφέρει ευκαιρίες για ομαλές παλινδρομήσεις 
σε παλιές γνώσεις και θεμελιώνει τη νέα γνώση σε στέρεο έδαφος. Για όλους αυτούς 
τους λόγους το παιχνίδι είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό των χρόνων του νηπιαγωγείου 
και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, ενώ η κοινωνική γνώση, η κατανόηση 
και οι δεξιότητες αποτελούν πρωταρχικά χαρακτηριστικά του. Η έλλειψη ευκαιριών 
παιχνιδιού για τα παιδιά τα πρώτα χρόνια μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες σε σύ
γκριση με ένα μεταγενέστερο στάδιο. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται το παιχνίδι 
στο ολοήμερο νηπιαγωγείο και ο/η νηπιαγωγός είναι ανάγκη να γνωρίζει ότι ο ρόλος 
του/της είναι πολύπλευρος και πολυδιάστατος. Αναλυτικότερα πρέπει να είναι: 

• Ευέλικτος/-η σχεδιαστής/σχεδιάστρια 

ΕυέλικτοςΛη σχεδιαστής/σχεδιάστρια στο παιχνίδι των παιδιών σημαίνει πως ο/η 
νηπιαγωγός μπορεί να δανειστεί μια ιδέα από τα παιδιά ή να παρουσιάσει τις δικές 
του/της ιδέες και προτάσεις προκειμένου να μεταδώσει ενθουσιασμό για το παιχνίδι, 
να δώσει ένα χρήσιμο πλαίσιο για τη δημιουργία ενότητας μεταξύ δραστηριοτήτων, 
με πρωτοβουλία των παιδιών και των ενηλίκων, συνδυάζοντας ελεύθερο/αυθόρμητο 
και κατευθυνόμενο παιχνίδι. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο/η νηπιαγωγός ενισχύει την αντί
ληψη ότι η μάθηση είναι επαναλαμβανόμενη (τα παιδιά συμμετέχουν σε μια ευρεία 
γκάμα δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας πολλές μαθησιακές διαδικασίες) και αυ
ξητική (τα παιδιά αποκτούν περισσότερες δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες και αυ
τοπεποίθηση). Διαφορετικές δραστηριότητες παιχνιδιού παρέχουν ευκαιρίες για 
επανάληψη, πρακτική και βαθιά γνώση. 

• Ικανός/-ή ιιαρατηρητής/υιαρατηρήτρια 

Η παρατήρηση είναι σημαντική δεξιότητα, που εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα προ
γράμματα του κόσμου. Ο/η νηπιαγωγός είναι ικανός/-ή παρατηρητής/παρατηρήτρια 
όταν του/της δίνεται η δυνατότητα να εναρμονιστεί με τις δραστηριότητες παιχνιδιού 
των παιδιών, να κατανοήσει το νόημα του παιχνιδιού με τους δικούς τους όρους και 
να εντοπίσει μαθησιακές διαδικασίες και αποτελέσματα. Το να είσαι ευαίσθητος/-η 
παρατηρητής/παρατηρήτρια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του να είσαι αποτελεσμα-
τικός/-ή νηπιαγωγός. 

Η παρατήρηση παρέχει στους/στις νηπιαγωγούς τη δυνατότητα: 

Να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να εγγυώνται την ακεραιότητα των παιδιών. 

• Να αποκτούν τη βεβαιότητα ότι δίνεται προσοχή σε όλα τα παιδιά. 

• Να επαγρυπνούν για νέα μοτίβα και θέματα στο παιχνίδι. 

• Να επινοούν καινούργιους τρόπους υποστήριξης και επέκτασης του παιχνιδιού. 

Να μαθαίνουν για κάθε παιδί ξεχωριστά τον τρόπο που αλληλεπιδρά, τα ενδια

φέροντα του, τις απόψεις του. 

Να παρέχουν στοιχεία για αξιολόγηση της ποιότητας του προσφερόμενου προ

γράμματος. 

Να προβαίνουν σε συσχετίσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης, να προκαλούν ερω

τήσεις και να προτείνουν λύσεις. 



Ένα σημειωματάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή πληροφο
ριών. Για παράδειγμα: Ποιες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες χρησιμοποιούν τα 
παιδιά στις κατασκευές ή χρησιμοποιούν τη γλώσσα και άλλες μορφές αναπαρά
στασης; Οι ψηφιακές κάμερες ή ένα κασετόφωνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την καταγραφή σημαντικών περιστατικών και για τη συγκέντρωση πληροφοριών, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για προβληματισμό και συζήτηση. 

• Καλός/-ή ακροατής/ακροάτρια 

ΚαλόςΛή ακροατής/ακροάτρια σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να σέβεσαι τα παι
διά και να ασχολείσαι μαζί τους με τους δικούς τους όρους, μέσα στο δικό τους πλαί
σιο εννοιών, καθώς διαπραγματεύονται τα όρια μεταξύ πραγματικού και μη πραγ
ματικού στις δραστηριότητες παιχνιδιού. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη μετα-επικοι-
νωνία, αναφέρονται στις συζητήσεις τους, στο συμβολισμό τους και στις πράξεις 
τους. Μιλούν και δρουν «σαν να» ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες, ταυτόχρονα όμως 
μεταφέρουν τη δράση για να χειραγωγήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Εισέρ
χονται και εξέρχονται από την κοινή φαντασία για να δομήσουν, να καθορίσουν, να 
διαπραγματευθούν και να κατευθύνουν την ακολουθία του παιχνιδιού. Αυτό περι
λαμβάνει διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και υιοθέτησης προοπτικής, καθώς 
διαχωρίζουν τη διαχείριση του παιχνιδιού από την προσποίηση. Συμβαίνει συχνά τα 
παιδιά να αναπτύσσουν καλύτερες δεξιότητες ακρόασης στο παιχνίδι, επειδή έχουν 
περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ ό,τι σε δραστηριότητες που κα
τευθύνονται από ενήλικους. Τα παιδιά πρέπει να είναι καλοί ακροατές, για να φιλ
τράρουν την περίπλοκη ροή πληροφοριών, που βοηθάει στη διατήρηση της εξέλιξης 
του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, πράξεις, χειρονομίες, γλώσσα και σύμβολα μπο
ρούν να συνδυαστούν γρήγορα σε μια ακολουθία παιχνιδιού, με τα παιδιά να απο
σαφηνίζουν την έννοια των εργαλείων και των συμβόλων καθώς εξελίσσεται το παι
χνίδι. Πολλές μορφές παιχνιδιού περιλαμβάνουν εκλεπτυσμένα επίπεδα αφηρημέ
νων εννοιών και συμβολισμού, τα οποία πρέπει να κατανοήσουν οι νηπιαγωγοί, για 
να προσδιορίσουν τα επόμενα σχέδια τους. 

• ΕιαδέξιοςΜα διαμεσολαβητής/διαμεσολαβήτρια 

Ο/η επιδέξιος/-ια διαμεσολαβητής/διαμεσολαβήτρια επικοινωνεί με τα παιδιά με πολ
λούς και διαφορετικούς τρόπους. Στα παιχνίδια τα παιδιά συχνά χρησιμοποιούν εξε
ζητημένες χειρονομίες, γλώσσα του σώματος και εκφράσεις του προσώπου, που τα 
βοηθούν να σηματοδοτήσουν ότι «αυτό είναι παιχνίδι». Οι νηπιαγωγοί πρέπει να 
εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σήματα, για να δείξουν ότι παίζουν και 
αυτοί. ΚαλόςΛή διαμεσολαβητής/διαμεσολαβήτρια είναι αυτός/-ή που μοιράζεται 
τις συζητήσεις, αντί να χρησιμοποιεί τις συνηθισμένες ερωταποκρίσεις. Ο σχολια
σμός της δράσης, η φωναχτή σκέψη, η αμφισβήτηση, η προσποίηση ότι δεν γνωρίζει, 
η απόδοση συναισθημάτων, η μετάδοση της επιδοκιμασίας, της έγκρισης και του εν
θουσιασμού αποτελούν αποτελεσματικές παιδαγωγικές στρατηγικές. Επιπρόσθετα 
με τη διαμεσολάβηση ο/η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει, να εμβα
θύνει το παιχνίδι και να δημιουργήσει καινούργια περιοχή μάθησης για τα παιδιά. 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι παρόλο που ο/η νηπιαγωγός μπορεί να μεσολα
βήσει και ως ένα βαθμό να επεκτείνει το παιχνίδι των παιδιών, όμως το ίδιο το παι-



χνίδι στο σύνολο του πρέπει να ανήκει στα παιδιά- οι ιδέες τους να αξιοποιούνται-

οι λέξεις που λέγονται να είναι δικές τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Σε κα
μία περίπτωση δεν είναι σωστό το παιχνίδι των παιδιών να μετατραπεί από μια εύθυ
μη δραστηριότητα σε μια θλιβερή εμπειρία κάτω από την καθοδήγηση του/της νηπια
γωγού. Αντίθετα τα παιδιά είναι αναγκαίο να ενθουσιαστούν με τις ιδέες των ενηλί
κων πριν τις αφομοιώσουν στο παιχνίδι τους. Αυτές οι ιδέες πρέπει να εξελιχθούν 
και να μετασχηματιστούν από τα παιδιά, ώστε τελικά να γίνουν δικές τους. Επομένως 
διαμεσολαβητής στο πλαίσιο του παιχνιδιού είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις 
ιδέες, στη γλώσσα και στις πράξεις των παιδιών, αναλαμβάνοντας για παράδειγμα 
κάποιο ρόλο, δείχνοντας ενδιαφέρον και συμμετέχοντας στο παιχνίδι τους. 

• Ικανός/-ή εγγυητής/εγγυήτρια της ασφάλειας των ιιαιδιών και των ίσων 

ευκαιριών 

Οι αποτελεσματικοί νηπιαγωγοί επαγρυπνούν πάντα για την ασφάλεια και την ευε
ξία των παιδιών όσον αφορά το φυσικό, το κοινωνικό και το συναισθηματικό περι
βάλλον. Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου πρέπει να αντανακλά την πλουραλιστική 
κοινωνία στην οποία ζούμε, να δίνει έμφαση στη σημασία της κατανόησης και της 
εκτίμησης της κουλτούρας της οικογένειας και της κοινότητας όπου ζει το παιδί, κα
θώς και να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να συνοικοδομούν τη μάθηση μέσα από 
δραστηριότητες που ενσωματώνουν όλες τις πλευρές της ζωής τους. 

Το παιχνίδι παρέχει ένα μέσο με το οποίο τα παιδιά κατανοούν και εμπεδώνουν 
τις πολλαπλές κουλτούρες της οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας. Ταυτό
χρονα μπορεί να επιδεικνύουν αρνητικές ή στερεότυπες συμπεριφορές. Τα παιδιά 
παίζουν με δυναμικές έννοιες, όπως η δύναμη και η αδυναμία, το καλό και το κακό, 
η δικαιοσύνη και η αδικία, η αποδοχή και η απόρριψη. Μπορεί να αποδεχτούν και 
να απορρίψουν άλλους λόγω εθνικότητας, φύλου, εξωτερικής εμφάνισης και ικανο
τήτων, μπορεί να συμπεριφέρονται με αρκετά αυστηρό τρόπο και να προβαίνουν σε 
σχόλια που υπονοούν διάκριση ή προσβολή. Οι νηπιαγωγοί πρέπει να παρεμβαί
νουν για να λύνουν τις διαφορές και πρέπει να αμφισβητούν αντικοινωνικές συμπε
ριφορές, και όπου είναι δυνατό να ενθαρρύνουν τη συνέχεια του παιχνιδιού με ελά
χιστες διακοπές. Επιπρόσθετα πρέπει να διασφαλίζουν τη συναισθηματική ανάπτυ
ξη των παιδιών. Για παράδειγμα, μπορούν να καθορίσουν ποια είναι τα προβλήμα
τα, πού συμβαίνουν και ποιες συμπεριφορές επηρεάζουν τα άλλα παιδιά. Μπορούν 
να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
για ό,τι συμβαίνει στην τάξη και στην αυλή, καθώς και να προτείνουν λύσεις για τα 
προβλήματα που προκύπτουν. Μπορούν να εφαρμόσουν τις αποδεκτές λύσεις και 
να παρακολουθήσουν την αποτελεσματικότητα τους. 

• Ευαίσθητος/-η συμυιαίκτης/συμυιαίκτρια 

Η πιο σημαντική συμβολή των νηπιαγωγών είναι η προσωπική τους ανάμειξη στο παι

χνίδι των παιδιών. Συνήθως παρατηρούμε το αντίθετο: Οι νηπιαγωγοί να μην παίρ

νουν μέρος στο παιχνίδι των παιδιών ή η ανάμειξη τους να είναι τελείως επιφανεια

κή. Η επιτυχημένη αλληλεπίδραση είναι δυνατόν να συνεισφέρει τόσα ερεθίσματα, 

ώστε να ενεργήσει ως καταλύτης. 

Οι νηπιαγωγοί χρειάζονται χρόνο για να μάθουν πότε πρέπει να παρεμβαίνουν 



στο παιχνίδι των παιδιών, πώς να προσαρμόζονται στο πλαίσιο του παιχνιδιού, ποιες 
στρατηγικές πρέπει να χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικές καταστάσεις. Η συμμετο
χή των νηπιαγωγών στο παιχνίδι είναι περίπλοκη, καθώς η ίδια δραστηριότητα μπο
ρεί να εξυπηρετήσει διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με την ηλικία, τις δεξιότητες 
και τις προηγούμενες εμπειρίες των παιδιών. Τα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν 
είναι τα εξής: 

Πότε, πώς και με ποιους στόχους πρέπει να συμμετέχω; 

Οι νηπιαγωγοί μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και να διευκολύνουν το 
παιχνίδι. Μερικές φορές η πρωτοβουλία ή η ιδέα μπορεί να προέρχεται από το παι
δί ή από τον ενήλικο. Με την εμπειρία, τα παιδιά μαθαίνουν να προσδιορίζουν την 
υποστήριξη που χρειάζονται, πράγμα που διαμορφώνει τη φύση της αλληλεπίδρα
σης. Οι επιδέξιοι νηπιαγωγοί μπορούν να θυμίσουν στα παιδιά παλαιότερα θέματα 
και δραστηριότητες και να βοηθήσουν να επεκτείνουν τις δεξιότητες τους. Μπορούν 
επίσης να βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουν συσχετίσεις μεταξύ τομέων μάθησης και 
εμπειρίας, διευκολύνοντας έτσι επεισόδια συνεχούς κοινής σκέψης. 

Οι νηπιαγωγοί επίσης μπορούν να υιοθετούν διάφορους ρόλους ως συμπαίκτες 
για να ενισχύσουν το παιχνίδι των παιδιών. Μπορούν να επιδεικνύουν δεξιότητες, 
στρατηγικές, στάσεις, συμπεριφορές και μαθησιακές διαδικασίες χρησιμοποιώντας 
φωναχτές σκέψεις, ερωτήσεις, προβληματισμό πάνω στη δράση και στα συναισθήμα
τα. Αυτό βοηθάει τη διαδικασία της κατευθυνόμενης ανακάλυψης, κατά την οποία τα 
παιδιά ενσωματώνουν ή οικοδομούν γνώσεις και αποκτούν εφόδια για σκέψη και 
μάθηση. Μπορούν δηλαδή οι νηπιαγωγοί να συμμετέχουν στο παιχνίδι των παιδιών 
ως μεσολαβητές. Έτσι προωθούν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, σκέψεων και κα
τανόησης χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Για παράδειγμα, 
τα παιδιά προσποιούνται ότι ανακαινίζουν την τράπεζα και δημιουργούν μια γκαλε
ρί τέχνης, ταυτόχρονα όμως χρειάζονται δεξιότητες και ικανότητες του πραγματι
κού κόσμου για να διατηρήσουν την προσποίηση. Μετασχηματίζουν ιδέες, υλικό και 
το περιβάλλον τους. Ο/η νηπιαγωγός δρα ως τρίτος με περισσότερες γνώσεις, επι
δεικνύοντας δεξιότητες, χρησιμοποιώντας φωναχτή σκέψη και ενθαρρύνοντας τη 
μετα-μαθησιακή δραστηριότητα των παιδιών. 

Οι νηπιαγωγοί συμμετέχουν ακόμα στο παιχνίδι των παιδιών για να το επεκτεί
νουν και να το εμπλουτίσουν, να διευκολύνουν τη δομή του και την εφαρμογή των 
κανόνων, να συμβάλουν στη διατήρηση της ποιότητας και στην πληρέστερη κατα
νόηση του και να δράσουν ταυτόχρονα σαν μοντέλα συμπεριφοράς, τα οποία θα μι
μηθούν τα παιδιά. Ανταποκρίνονται στις πρωτοβουλίες των παιδιών και δεν κατευ
θύνουν ή ελέγχουν το παιχνίδι, ώστε να χάσει τον αυθορμητισμό του. 

Τέλος, για να γίνουν οι νηπιαγωγοί επιτυχημένοι συμπαίκτες, πρέπει να παρατη
ρούν το παιχνίδι, να κατανοούν τι παίζουν και με τι παίζουν τα παιδιά. Πρέπει να εί
ναι ευαίσθητοι απέναντι στα συνεχή θέματα, στους κανόνες, στις συνθήκες, στις 
ομαδοποιήσεις, στις προτιμήσεις στα παιχνίδια, καθώς και στο πώς χρησιμοποιείται 
ο χώρος του νηπιαγωγείου. 

• Στοχαστικός/-ή ερευνητής/ερευνήτρια 

Οι αποτελεσματικοί νηπιαγωγοί είναι καλοί ερευνητές. Επαγρυπνούν απέναντι 

στην περιπλοκότητα της μάθησης των παιδιών και η συμπεριφορά τους συνοδεύεται 



από μια μορφή προσέγγισης με βάση την εξέταση για τη βελτίωση της ποιότητας, της 
προσφοράς και της συμμετοχής τους στην επαγγελματική ανάπτυξη. Τα παιδιά είναι 
περίπλοκα, συναρπαστικά και συχνά αινιγματικά. Το παιχνίδι με τα παιδιά προκα
λεί πολλές ερωτήσεις, πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες, που δεν επιλύονται 
πάντοτε κατά την καθημερινή ροή των δραστηριοτήτων. Η έρευνα βοηθάει τους/τις 
νηπιαγωγούς να είναι στοχαστικοί, προνοητικοί και αναλυτικοί. Τους δίνει τη δυνα
τότητα να αποστασιοποιούνται και να ερευνούν περισσότερο κριτικά αυτό που συμ
βαίνει στο περιβάλλον τους- να μαθαίνουν δεξιότητες και στρατηγικές για την παρα
τήρηση, την καταγραφή και την ανάλυση της πρακτικής τους- να μπορούν να αμφι
σβητήσουν δεδομένα συμπεράσματα και να αλλάξουν θεωρίες ή την πρακτική τους. 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι η σημαντικότερη αρχή είναι 
ότι οι αλληλεπιδράσεις και οι παρεμβάσεις των ενηλίκων πρέπει να εναρμονίζονται 
με αυτό που συμβαίνει στο παιχνίδι, ενώ οι ίδιοι πρέπει να σέβονται τη ροή και το 
πνεύμα του παιχνιδιού. Τόσο το παιχνίδι με πρωτοβουλία των παιδιών όσο και εκεί
νο με πρωτοβουλία των ενηλίκων μπορεί να δώσει ιδέες και ενδιαφέροντα, που μπο
ρούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν. Οι νηπιαγωγοί μπορούν να μεταδώσουν 
στο παιδί ενθουσιασμό για το παιχνίδι, πράγμα που μπορεί να έχει θετική επίδραση 
στη μάθηση του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι έχει αξία μόνο όταν συνεισφέρει 
σε μαθησιακά αποτελέσματα ή ότι το παιχνίδι πρέπει πάντα να δομείται και να ορ
γανώνεται από τους ενήλικους. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία οδηγία για 
το πόσο συχνή πρέπει να είναι η συμμετοχή των ενηλίκων στο παιχνίδι των παιδιών. 
Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη ευαισθησία για να αντιληφθούν οι νηπιαγωγοί πότε θα 
συμμετέχουν, πώς η συμμετοχή τους θα βοηθούσε τα παιδιά και ποιος θα είναι ο 
στόχος της συμμετοχής τους στο παιχνίδι των παιδιών. 

Τέλος η συμμετοχή των ενηλίκων -αν την εκλάβουμε ως οργάνωση του παιχνιδιού, 
ή ως καθοδήγηση, ή ως προώθηση, ή ως διατήρηση, ή ως επέκταση, ή ως υποκίνηση 
κ.ά.- δεν είναι ζήτημα ουσίας. Στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα θα είναι παιδιά 
και ενήλικοι να έχουν χαρεί και να έχουν μάθει από κοινού μέσα από το παιχνίδι. 
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Είναι σημαντικό στο νηπιαγωγείο τα παιδιά να είναι σε θέση να λύνουν προβληματικές 
καταστάσεις. Όταν αναφερόμαστε στην επίλυση προβλημάτων στο νηπιαγωγείο, δεν εν
νοούμε μόνο τα προβλήματα των μαθηματικών εννοιών, αλλά κυρίως κοινωνικά προβλή
ματα ή άλλα θέματα που επιζητούν λύσεις. Τέτοια προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με 
τον εαυτό τους, με την οικογένεια και με την κοινότητα στην οποία ζουν. Μπορεί δηλα
δή να περιλαμβάνουν τη μετανάστευση, τη συγκοινωνία, το τραπεζικό σύστημα, την 
τροφή, την ενδυμασία, τη στέγη, τους φόβους των παιδιών και πολλά άλλα. Για παρά
δειγμα, θα μπορούσαν να εστιάζονται στο πώς θα διατηρείται η παιδική χαρά καθαρή 
ή πώς θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, ή και σε ειδικότερα προβλήματα, που 
προκύπτουν μέσα από το ίδιο τους το παιχνίδι. Κάποτε δύο παιδιά προσπαθούσαν να 
φτιάξουν πολύχρωμα φώτα για το αυτοκίνητο τους. Δύο άλλα παιδιά τους πρότειναν 
έναν άλλο τρόπο για να φτιάξουν τα φώτα. Ακολούθησε συζήτηση, η οποία οδήγησε 
στην τελική λύση. 



Τα βασικά στάδια που καλύπτουν τη διαδικασία επίλυσης προβληματικών καταστά
σεων είναι τέσσερα: η κατανόηση του προβλήματος, το σχέδιο δράσης, η διεξαγωγή 
της λύσης του προβλήματος και η επανεξέταση της προβληματικής κατάστασης (Τριλ-
λιανός, 2003). Στο νηπιαγωγείο η διαδικασία θα μπορούσε να απλουστευτεί σε τρία 
στάδια: στην παρουσίαση του προβλήματος, στο σχεδιασμό - εφαρμογή της λύσης και 
στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

• Παρουσίαση του προβλήματος 

Το πρόβλημα είναι προτιμότερο να παρουσιάζεται από τον/τη νηπιαγωγό ως ανοι
χτό πρόβλημα, για να υπάρχουν πολλές επιλογές/λύσεις. Ο/η νηπιαγωγός διερευνά 
διάφορες τεχνικές, όπως το κουκλοθέατρο, μια επιστολή από έναν φίλο, μια επίσκε
ψη ενός άλλου προσώπου, προκειμένου να παρουσιάσει το πρόβλημα με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να ενδιαφερθούν τα παιδιά να ασχοληθούν μαζί του. Για να κατανοή
σουν τα παιδιά το πρόβλημα, πρέπει να διατυπώσουν υποθέσεις, να το διερευνή
σουν, να το αμφισβητήσουν, να το χρησιμοποιήσουν σε ρεαλιστικές συνθήκες, να το 
αναδιατυπώσουν, να το επιβεβαιώσουν και γενικά να παίξουν μαζί του. Πράγμα 
που σημαίνει ότι τα παιδιά, για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς μια προβληματική κα
τάσταση, οφείλουν να συλλαμβάνουν νοητικά τα στοιχεία της, να ανακαλύπτουν τις 
σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, να τις ελέγχουν, να τις επαληθεύουν ή διαψεύ
δουν και να διατηρούν σε όλη αυτή τη διαδικασία την κατεύθυνση που επιβάλλει η 
προβληματική κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, γιατί 
θέτουν σε ενέργεια τις γλωσσικές τους ικανότητες, ώστε να καταλήγουν σε ακριβείς 
εκτιμήσεις, να οδηγούνται σε σωστά συμπεράσματα και να λαμβάνουν σωστές απο
φάσεις, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η συστηματική καλλιέργεια δεξιοτήτων, στρα
τηγικών, στάσεων (Καψάλης, 2006: 507-509). Ενθαρρύνεται η διαδικασία της δημι
ουργικής σκέψης τους, γιατί για να λύσουν το πρόβλημα που τους τέθηκε θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που είναι αποθηκευμένη στη μακροπρόθεσμη μνήμη, 
να υπερνικήσουν τα νοητικά εμπόδια για να προσεγγίσουν το πρόβλημα, να οδηγη
θούν σε ασυνήθιστες ιδέες και λύσεις και να το επεξεργαστούν (Τριλλιανός, 2003). 

• Σχεδιασμός - εφαρμογή της λΰσης 

Για να λυθεί το πρόβλημα, απαιτείται πάντοτε ένα σχέδιο δράσης, μια στρατηγική. Εί
ναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα παιδιά υποβάλλουν ερωτήσεις, πραγματοποιούν 
συνεντεύξεις, διατυπώνουν παρατηρήσεις, συγκεντρώνουν πληροφορίες, τις συγκρί
νουν, τις αναλύουν, τις ερμηνεύουν και στη συνέχεια μοιράζονται τις ανακαλύψεις 
τους, δηλαδή για να λύσουν το πρόβλημα κάνουν ό,τι και οι κοινωνικοί επιστήμονες. 
Χρησιμοποιούν δεξιότητες έρευνας για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον κό
σμο που τους περιβάλλει. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία την κίνηση, 
την τέχνη, το λόγο κ.ά. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν άχρηστα υλικά και 
αντικείμενα, καθώς και να λύσουν το πρόβλημα δημιουργώντας ομάδες 3-4 παιδιών. 
Οι μικρές ομάδες αναπτύσσουν πιο συχνή και δυναμική επικοινωνία απ’ ό,τι οι με
γάλες. Τα παιδιά έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να αναπτύ
ξουν την ικανότητα για ακρόαση, συνεργασία και διαπραγμάτευση. Κάθε παιδί 
μπορεί να αποδεχτεί ότι το άλλο παιδί της ομάδας του χαρακτηρίζεται από μια ιδιαί
τερη οπτική και διακρίνεται από έναν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης. Κάθε παιδί μαθαίνει 



αυτόνομα και μέσα από τους τρόπους μάθησης των άλλων παιδιών ανακαλύπτει νέες 
οπτικές γωνίες και στρατηγικές, καθώς και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, που του 
δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνει από τους άλλους (Krechevsky & Mardell, 2001). 

Μετά το σχεδιασμό της λύσης ακολουθεί η εφαρμογή της. Ο/η νηπιαγωγός παίζει 
ένα λεπτό και πολύπλοκο ρόλο. Μπορεί να ενθαρρύνει τα παιδιά να σχεδιάσουν μια 
πορεία δράσης που να βασίζεται στις ιδέες τους, να διευκολύνει τη συζήτηση, ή να 
λειτουργήσει ως πηγή, ή να επεμβαίνει όταν τα παιδιά τον/τη χρειάζονται, ή να δια
τηρεί την προσοχή των παιδιών στη δραστηριότητα της στιγμής παρέχοντας ευκαι
ρίες για ανακάλυψη και χαρά, ή να λειτουργεί ως η μνήμη της ομάδας, θυμίζοντας 
στα παιδιά την προηγούμενη δουλειά τους και τα προηγούμενα σχόλια τους. Δεν δί
νει λύσεις, αλλά προσπαθεί να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια, προκειμένου τα 
παιδιά να μπορέσουν να δουλέψουν και πάλι μόνα τους. 

• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ή η επανεξέταση του προβλήματος μπορεί να γί
νει στην ολομέλεια της τάξης και αφού τελειώσουν την εργασία τους τα παιδιά στις 
ομάδες ή ατομικά. Εκεί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, επαναλαμβάνουν τις ενέρ
γειες στις οποίες προέβησαν, μοιράζονται τις εμπειρίες που απέκτησαν και σχολιά
ζουν τις δουλειές των φίλων τους. Κάθε ομάδα ή παιδί που παίρνει το λόγο αναφέ
ρεται στο σχεδιασμό, στο υλικό που χρησιμοποίησε, στο βαθμό συνεργασίας που 
πέτυχε, στα προβλήματα που αντιμετώπισε, στις εφαρμογές που επέλεξε. Έχουν τη 
δυνατότητα να δουν συνολικά τη σχέση μεταξύ του προβλήματος, του σχεδίου δρά
σης και της λύσης που επιχειρήθηκε. Στην ολομέλεια της τάξης τα παιδιά αναπαρι
στάνουν τις εμπειρίες που έζησαν, αναπτύσσουν μια πιο σταθερή εικόνα για τον 
εαυτό τους και τις ικανότητες τους, αποκτούν επίγνωση της προσωπικής συναισθη
ματικής κατάστασης τους. Στην ολομέλεια προκαλούν αναμνήσεις, συζητούν τις ιδέες 
τους με τους άλλους, δέχονται κριτική, αντεπεξέρχονται σε προκλήσεις, στοιχεία που 
ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους. Αργότερα, καθώς βελτιώνεται η ικανότητα για 
λογική αιτιολόγηση των γεγονότων που έζησαν στις μικρές ομάδες, αναπτύσσουν 
μια πιο σταθερή εικόνα για τον εαυτό τους, ανεξάρτητα από την ποικιλία στη συμπε
ριφορά τους και τις αντιδράσεις των άλλων. Όταν στην αξιολόγηση καλούνται να 
σχολιάσουν τους άλλους και τον εαυτό τους, ενισχύουν την αυτοαντίληψή τους. Αυτή 
η σταθερή αυτοαντίληψή συνοδεύεται και από κρίση και συναισθήματα για τον εαυ
τό τους. Επιπρόσθετα, όταν στην ολομέλεια της τάξης περιμένουν τη σειρά τους για 
να μιλήσουν, αποκτούν αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση, ή, όταν δείχνουν ή εκ
φράζουν ενδιαφέρον για άλλα παιδιά, αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Γενικά η ικανότητα του παιδιού να λύνει προβλήματα της καθημερινότητας απο
τελεί κλειδί για τη μετέπειτα ζωή του. Η όλη διαδικασία, δηλαδή η παρουσίαση του 
προβλήματος, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της λύσης, όπως και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, αναπτύσσει τις νοητικές του δεξιότητες, δημιουργεί αυτοπεποίθη
ση, δίνει την ευκαιρία για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με άλλα παιδιά. 



Η συζήτηση στο νηπιαγωγείο προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν τον 
εαυτό τους, να ανακοινώσουν αυτό που τους συμβαίνει και να βιώσουν τον τρόπο με τον 
οποίο άλλοι άνθρωποι σκέφτονται, δρουν και αισθάνονται. Με τη συζήτηση εμπλουτί
ζεται το λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν τους κανόνες της γλώσσας. Ενισχύεται το αίσθη
μα της αυτοεκτίμησης, της υπευθυνότητας, της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και η ικα
νότητα να ακούνε προσεκτικά τους άλλους. Επιπρόσθετα τα παιδιά μαθαίνουν να απα
ντούν στα ερεθίσματα που δέχονται. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η «μετα-επικοι-
νωνία», η συζήτηση δηλαδή σχετικά με ό,τι κατάλαβε και αισθάνθηκε ο καθένας. Αυτό 
ισοδυναμεί με καλύτερη δυνατότητα στην προσπάθεια να βελτιωθεί η αλληλοκατανόη
ση και να γνωρίσει κανείς άλλους ανθρώπους, διότι το να μιλήσει κανείς σχετικά με αυ
τό που λαμβάνει χώρα σε μια συζήτηση βοηθάει στην αποσαφήνιση της συσχέτισης με
ταξύ περιεχομένου και σχέσεων και αυτό συντελεί στη διαυγέστερη και πιο ανοιχτή 
διαμόρφωση της (Friedrich, 2000). 

Τα κυριότερα στοιχεία της συζήτησης είναι η ακρόαση και οι ερωτήσεις/απαντήσεις 
πάνω σε θέματα ή κείμενα. 

Η ακρόαση είναι λειτουργία που προκαλείται από συναισθήματα και διεγείρει συ
ναισθήματα. Η ακρόαση βγάζει το άτομο από την ανωνυμία, το νομιμοποιεί, του δίνει 
ταυτότητα, εμπλουτίζει αυτούς που ακούνε και αυτούς που παράγουν το μήνυμα. Αυτή 
η δυνατότητα για ακρόαση και για αμοιβαίες προσδοκίες, η οποία επιτρέπει την επι
κοινωνία και το διάλογο, είναι ένα προτέρημα που συνδέεται με το μυαλό και την ευ
φυΐα, ιδιαίτερα στο μικρό παιδί. Η ακρόαση απαιτεί βαθιά επαφή με τον εαυτό μας, 
περιορισμό των κρίσεων και κυρίως των προκαταλήψεων μας. Προϋποθέτει να είμα
στε θετικοί στην αλλαγή, να έχουμε αναγνωρίσει και αποδεχτεί την έννοια/αξία του 
«άγνωστου», να είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε το αίσθημα του κενού και της ανα
σφάλειας που βιώνουμε όταν τίθενται σε αμφισβήτηση οι βεβαιότητες μας. Η ακρόαση 
είναι ένας δύσκολος δρόμος, που απαιτεί προσπάθειες, χρόνο, ενέργεια, σκληρή δου
λειά και κούραση. Όμως προσφέρει έκπληξη, χαρά και ενθουσιασμό. Έτσι θα έπρεπε 
να είναι το νηπιαγωγείο: Πρώτα, και κυρίως, ένα πλαίσιο πολλαπλής ακρόασης, που 
περιλαμβάνει τους/τις νηπιαγωγούς, αλλά και την ομάδα παιδιών και το κάθε παιδί ξε
χωριστά, που όλοι μπορούν να ακούσουν τους άλλους και τους εαυτούς τους, γεγονός 
που ανατρέπει τη σχέση μάθησης/διδασκαλίας. Αυτή η ανατροπή μετακινεί το επίκε
ντρο στη μάθηση που το παιδί επιτυγχάνει μόνο του και στη μάθηση που επιτυγχάνεται 
από τη συνεργασία των παιδιών με τους ενήλικους (Rinaldi, 2001). 

Από την άλλη μεριά οι ερωτήσεις είναι μια δυναμική στρατηγική, που βοηθάει τους συ
νομιλητές να ελέγξουν το περιεχόμενο και να συσχετίσουν όσα έχουν μάθει με όσα ήδη 
γνωρίζουν. Η δημιουργία και η διατύπωση ερωτήσεων βοηθάνε επίσης τα παιδιά να ανα
γνωρίζουν ζητήματα και ιδέες, να βγάζουν νόημα, να ενισχύουν την κατανόηση, να ανα
καλύπτουν νέες πληροφορίες, να ξεδιαλύνουν τις συγχύσεις και να λύνουν προβλήματα. 

Η διατύπωση ερωτήσεων είναι μια δύσκολη και σύνθετη δουλειά, όμως διευκολύνε
ται με τα διάφορα κείμενα. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά είναι ενήμερα ότι πριν από 
την ανάγνωση ενός κειμένου ο καθένας πρέπει να σκεφτεί μια ερώτηση σχετικά με το 
κείμενο που θα αναγνωστεί, τότε προσέχουν περισσότερο τις σημαντικές ιδέες του κει
μένου, επεξεργάζονται το νόημα, αντλούν συμπεράσματα, προβαίνουν σε συνδέσεις με 



τις προηγούμενες γνώσεις τους και έτσι οι ερωτήσεις αναδύονται/προκύπτουν (Lublinez, 
2001). Μπορεί ακόμα να ζητηθεί από τα παιδιά να παίξουν το ρόλο του/της νηπιαγωγού, 
καθώς διατυπώνουν ερωτήσεις που είναι βασισμένες σε σημαντικά σημεία του κειμένου. 
Ο/η νηπιαγωγός προσπαθεί ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη ερωτή
σεων. Για παράδειγμα, στην αρχή επικεντρώνεται σε ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους 
βρίσκονται μέσα στο κείμενο. Αργότερα ο/η νηπιαγωγός εξηγεί στα παιδιά πώς να δια
τυπώσουν ερωτήσεις με βάση συμπεράσματα και κύρια σημεία του κειμένου. 

Επιπρόσθετα τα παιδιά πρέπει πάντοτε να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερωτή
ματα με σαφήνεια και με τρόπο που να επιτρέπει πρακτική διερεύνηση, με σκοπό την 
αναζήτηση απαντήσεων. Επίσης να διατυπώνουν και να απαντούν ερωτήματα κλειστού 
και ανοιχτού τύπου. Τα ερωτήματα κλειστού τύπου (ποιο, τι, πόσο, πού, πότε) επιδέχο
νται περιορισμένο αριθμό απαντήσεων και βοηθούν στην επικέντρωση της προσοχής 
των παιδιών σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, στην ανάκληση σειράς γεγονότων ή 
συνθηκών και στην εκδήλωση της κατανόησης του παιδιού μέσω προβλέψεων. Τα ερω
τήματα ανοιχτού τύπου (πώς, γιατί, με ποιους τρόπους κ.ά.) επιδέχονται ένα εύρος 
απαντήσεων και βοηθούν στην κατανόηση, ενθαρρύνουν την αποκλίνουσα και τη δημι
ουργική σκέψη, προάγουν το συλλογισμό, ανανεώνουν το ενδιαφέρον και γενικά ενι
σχύουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού (ΥΠΠΚ, 2002: 32). 

Ο/η νηπιαγωγός συζητά με τα παιδιά προβλήματα, ποικίλα ενδιαφέροντα θέματα 
και περιστατικά, καθώς και διάφορα κείμενα. Ενθαρρύνει και παροτρύνει τα παιδιά 
να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, δίχως να χρειάζεται να φοβηθούν για ενδεχόμενη 
κριτική. Καλλιεργεί τη διάθεση για συζήτηση εκμαιεύοντας τις σκέψεις, τις ιδέες και 
τις ερωτήσεις των παιδιών, για να ανακαλύψει τι έχουν μάθει, πώς έχουν αλλάξει οι 
σκέψεις και οι ιδέες τους, ποιες καινούργιες ερωτήσεις μπορεί να έχουν και για ποιες 
άλλες έχουν ενδιαφερθεί σε σχέση με το θέμα. Αναγνωρίζει τη συμβολή κάθε παιδιού 
στη συζήτηση. Ακούει προσεκτικά και δίνει το λόγο σε όλα τα παιδιά για να μιλήσουν. 
Ενθαρρύνει την ικανότητα των παιδιών να απαντούν το ένα στο άλλο. Αγωνίζεται να 
επεκτείνει τη συζήτηση, προσθέτοντας λεπτομέρειες, νέες λέξεις, καινούργια στοιχεία 
της γλώσσας, όπως επίθετα, επιρρήματα κ.ά. Δίνει βαρύτητα στους ήχους από ενδιαφέ
ρουσες καινούργιες λέξεις και ενθαρρύνει τα παιδιά να προσπαθούν να λένε λέξεις 
που δεν γνωρίζουν ακόμα (Roskos et al., 2004). Σκέφτεται φωναχτά. Για παράδειγμα: 
«Αναρωτιέμαι ποιο από αυτά τα αντικείμενα είναι μεγαλύτερο;» «Πώς μπορώ εγώ να 
το υπολογίσω;» «θα μπορούσα να τα βάλω το ένα δίπλα στο άλλο;» «Τι λέτε εσείς;» 
Συνδέει καινούργιες λέξεις και ιδέες με πράξεις. Για παράδειγμα: «Όταν θέλουμε να 
μετρήσουμε το μήκος ενός τραπεζιού, τι κάνουμε;» Χρησιμοποιεί έπειτα το μέτρο και 
δείχνει πώς μετράμε το μήκος. Ζητάει τέλος από τα παιδιά να ακούνε τους άλλους δί
χως να τους διακόπτουν και όλοι να μένουν στη θέση τους μέχρι να τελειώσει η συζήτη
ση. Δεν ασκεί πίεση σε κανένα παιδί αν δεν θέλει να μιλήσει, ωστόσο είναι σημαντικό 
να διαθέτει ο/η νηπιαγωγός χρόνο να μιλάει με το κάθε παιδί ξεχωριστά. 
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Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι σημαντικό μέρος της δουλειάς στο ολοήμερο νηπια
γωγείο. Γιατί με τις επισκέψεις σε νέα περιβάλλοντα δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά 
να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να αναπτύξουν την αί-



σθηση της ανακάλυψης και της δημιουργίας. Επιπρόσθετα εξελίσσεται η προσωπικό

τητα του παιδιού και ιδιαίτερα η πνευματική και η ηθική αυτονομία του. Αναπτύσσεται 

η κριτική ικανότητα, η μεθοδικότητα, η συγκέντρωση, το ενδιαφέρον, η περιέργεια, η 

επινόηση ιδεών, ερωτήσεων, η παρατήρηση, οι συσχετίσεις πραγμάτων. Καλλιεργείται 

η σχέση ενήλικου - παιδιού, ο αμοιβαίος σεβασμός, η στοργή και η εμπιστοσύνη, η συ

νεργασία με τα άλλα παιδιά, το αίσθημα ασφάλειας. 

Πιο συγκεκριμένα επιδιώκουμε να πετύχουμε από τα παιδιά: 

Να αυτενεργούν και να οδηγούνται στην ανά

πτυξη της δημιουργικής τους ικανότητας. 

• Να καλλιεργούν την παρατηρητικότητα, τη μνή

μη και τη φαντασία συγχρόνως με τις ψυχοσυ

ναισθηματικές τους δυνατότητες. 

Να μαθαίνουν να ανακαλούν συγκεκριμένα 

στοιχεία, που σχετίζονται με συγκεκριμένα ερε

θίσματα από το χώρο επίσκεψης. 

Να εμπλουτίζουν τον κόσμο των παραστάσεων 

τους. 

Να αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες, 

ώστε να χρησιμοποιούν τα υλικά που γνώρισαν 

για να λύνουν προβλήματα που προκύπτουν. 

• Να ενθαρρύνονται να μεταδίδουν τις ιδέες τους, τα συναισθήματα τους και τις 

εμπειρίες τους. 

• Να αφηγούνται προσωπικές εμπειρίες τους από το χώρο επίσκεψης, να εκφράζο

νται ζωγραφικά, θεατρικά, κινητικά. 

• Προετοιμασία πριν από την επίσκεψη 

Προκείμενου ο/η νηπιαγωγός να εντάξει τις επισκέψεις στο εκπαιδευτικό του/της 

πρόγραμμα, καλό είναι να προετοιμάζεται, έχοντας υπόψη του/της ότι είναι ανάγκη: 

Πρώτα να επικοινωνήσει και να γνωρίσει το χώρο επίσκεψης. Να συζητήσει με 

το προσωπικό του χώρου για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Να ενη

μερώσει το προσωπικό ότι τα παιδιά θα υποβάλουν ερωτήσεις. Να εξηγήσει επίσης 

ότι τα παιδιά καλό είναι να ηχογραφήσουν, ή να τραβήξουν φωτογραφίες, ή να μα

γνητοσκοπήσουν, ή να ζωγραφίσουν, ή να σημειώσουν κάτι. Να ρωτήσει ακόμα το 

προσωπικό αν θα μπορούσε να δανειστεί κάποια αντικείμενα για περισσότερη επε

ξεργασία στην τάξη (μουσειοσκευες, βιβλία, στολή πυροσβέστη, ζωάκια κ.ά.). 

Το βασικό του/της μέλημα είναι η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών. Για το λόγο 

αυτό ζητάει τη βοήθεια κάποιων γονέων και άλλων εθελοντών. Επίσης καλό είναι 

να έχει τη γραπτή συναίνεση όλων των γονέων, καθώς και την άδεια από το αρμόδιο 

γραφείο εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια προετοιμάζει τα παιδιά στην τάξη για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με το χώρο επίσκεψης, γλωσσικά παιχνίδια, 

φωτογραφίες, εικόνες, ιστορίες και παραμυθία, ερωτήσεις, συζήτηση, παρατήρηση, 



βιβλία, εφημερίδες ή περιοδικά, χάρτες, κουκλοθέατρο, προβολή διαφανειών, θεα

τρικό παιχνίδι, μουσικό παιχνίδι, ακρόαση ήχων, παιχνίδια με λέξεις, κατασκευές, 

όνειρα, διαφημίσεις, δραματοποιήσεις κ.ά. 

• Η επίσκεψη 

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τα παιδιά ενημερώνονται για το σκοπό της επίσκεψης 

και για την ευθύνη που έχει αναλάβει κάθε παιδί όταν θα επισκεφθεί το συγκεκρι

μένο χώρο. Μπορούν να βοηθήσουν στη μεταφορά των υλικών, όπως και των διαφό

ρων εργαλείων (φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, μαγνητόφωνα), τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή της επίσκεψης. Οι εκπαιδευτικές επισκέ

ψεις βοηθούν τα παιδιά να καταλάβουν περισσότερα πράγματα, γι' αυτό και διατυ

πώνουν αυθόρμητα τις δίκες τους ερωτήσεις, καθώς και τις ερωτήσεις τις οποίες 

έχουν εκ των προτέρων ετοιμάσει σε έναν κατάλογο. Είναι σημαντικό να μπορέ

σουν να βρουν χρόνο να επικεντρώσουν την προσοχή τους ο' αυτό που τους τράβηξε 

το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο χώρο, ακόμα κι αν δεν το έχουν προβλέψει πριν 

από την επίσκεψη (Helm & Katz, 2002). 

Ανάλογα με το χώρο επίσκεψης μπορούν να ασχοληθούν με παιχνίδια, παντομί

μα, συζητήσεις, ψυχοκινητικές ασκήσεις, ασκήσεις φαντασίας, καταγραφές ή παι

χνίδια παρατηρητικότητας και έκφρασης κ.ά. Επιπλέον ο/η νηπιαγωγός παροτρύνει 

τα παιδιά να περιγράψουν τι βλέπουν και να τραβήξουν φωτογραφίες. Η φωτογρά

φηση δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διατηρούν επικεντρωμένη την προσοχή 

τους στο θέμα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας στο χώρο τον οποίο επισκέπτονται. 

• Επεξεργασία στην τάξη μετά την επίσκεψη 

Στόχος της επεξεργασίας είναι όλα τα ερεθίσματα, τις παραστάσεις και τις εμπει

ρίες που έχουν τα παιδιά από την προετοιμασία για την επίσκεψη και από την πραγ

ματοποίηση της επίσκεψης να τα ολοκληρώσουν, να τα συνδέσουν μεταξύ τους και 

να τα εκφράσουν. Ο/η νηπιαγωγός επικεντρώνεται σε μια σύντομη επανάληψη όλων 

των σημείων που έχουν αναφερθεί, συμπληρώνει ελλείψεις που έχει επισημάνει και 

δίνει την ευκαιρία για έκφραση. Μπορούν να ακολουθήσουν δραστηριότητες, όπως 

συζήτηση, κατασκευές, κουκλοθέατρο, δραματοποιήσεις, εικονογραφημένες ιστο

ρίες, έκθεση φωτογραφίας, δημιουργία εφημερίδας, εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά. 

Μπορεί ακόμα ο/η νηπιαγωγός να ενθαρρύνει διάφορες δραστηριότητες, προβάλ

λοντας διαφάνειες από το χώρο της επίσκεψης, καινούργια βιβλία, εργαλεία κ.ά. Τα 

παιδιά πολλές φορές μεταφέρουν τις αντιλήψεις τους σε δισδιάστατα ή τρισδιάστα

τα μεγάλα αντικείμενα, πράγμα που απαιτεί να σκεφτούν και να επιλέξουν από τα 

διαθέσιμα μέσα και υλικά τι θα χρησιμοποιήσουν και πώς θα το χρησιμοποιήσουν 

για το σκοπό τους. Καθώς κατασκευάζουν και παίζουν κάποια σενάρια και ρόλους 

που παρατήρησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συσχετίζουν τις δίκες τους γνώ

σεις με τις προηγούμενες εμπειρίες τους και εσωτερικεΰουν τις σχετικές έννοιες. 
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Γενικά υποστηρίζεται ότι στο νηπιαγωγείο πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

στη διαδικασία παρά στο τελικό αποτέλεσμα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. 



Πολλές φορές συναντάμε στους τοίχους των νηπιαγωγείων πανομοιότυπα σχέδια 
και κατασκευές, όπου τα παιδιά απλώς διακοσμούν συγκεκριμένα αντικείμενα ή 
μορφές. Αυτή η καθαρή καθοδήγηση καταπνίγει τη δημιουργικότητα, την εξερεύνη
ση, την ανεξαρτησία, τον πειραματισμό. Η δημιουργική διαδικασία προϋποθέτει 
την επιλογή, το συλλογισμό και την αντικειμενική σκέψη. Αυτή αυξάνει τη συνοχή 
των πληροφοριών που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας και μεταμορφώνει 
αυτές τις πληροφορίες, δίνοντας τους μια νέα μορφή. Για να ενθαρρύνουμε τη δημι
ουργική διαδικασία, θα πρέπει τα παιδιά να διερευνήσουν και να εξοικειωθούν με 
τον εξοπλισμό, το υλικό και τις ιδέες, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για να 
προβούν σε νέους συσχετισμούς. 

Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας πρέπει να προσπαθήσουμε να 
αφομοιώσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές ιδέες και να εξοικειωθούμε όσο γίνεται 
περισσότερο με τις έννοιες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα που κα
λούμαστε να επιλύσουμε, ώστε να μπορούμε να τις ανακαλούμε στη μνήμη μας αυ
τόματα (Dyffy, 2003). 

Η δημιουργική διαδικασία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αίσθηση ασφάλει
ας και την ατμόσφαιρα παιχνιδιού (Epstein & Τρίμη, 2005). Αν δεν εξασφαλίσουμε 
την ισορροπία και τα παιδιά νιώσουν ανασφαλή και αβέβαια, θα σταματήσουν τη 
διερεύνηση και το αποτέλεσμα θα είναι να αποφύγουν τη συγκεκριμένη εμπειρία, 
αντί να γίνουν δημιουργικά. Ο ρόλος που υιοθετούμε, το περιβάλλον που δημιουρ
γούμε, ο τρόπος που παρουσιάζουμε τις εμπειρίες και το υλικό, είναι όλα πολύ ση
μαντικά για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε πετύχει την κατάλληλη ισορροπία. 

Τέλος οι ενήλικοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στο τι κάνει το παιδί και όχι στο 
τι παράγει. Η έμφαση αυτή θα δώσει το βάρος στη χαρά της ανακάλυψης. 

© Τεύ[λα 

Την ώρα του γεύματος τα παιδιά κάθονται όλα μαζί σε τραπέζια με πετσέτες φαγητού ή 
τραπεζομάντιλα, όπου σερβίρεται το φαγητό που έφεραν από το σπίτι τους. Μπορεί να 
οριστεί ο «υπεύθυνος της τραπεζαρίας και ο βοηθός του», και μέσα στις αρμοδιότητες 
τους θα είναι το σερβίρισμα του φαγητού, το γέμισμα των ποτηριών με νερό, η τακτο
ποίηση των τραπεζιών μετά τα γεύματα. Ο υπεύθυνος της τραπεζαρίας φοράει σχετική 
κονκάρδα, ποδιά και παπιγιόν. Ο ρόλος του είναι σημαντικός, γιατί εκτός των άλλων 
τονώνει την αυτοπεποίθηση ακόμα και των πιο δειλών παιδιών. Τα παιδιά τρώνε και 
συζητάνε με τους φίλους τους, αλλά και τακτοποιούν τη θέση τους μόλις τελειώσουν. 

Από την άλλη μεριά ο/η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τα παιδιά και 
τις αντιδράσεις τους, επινοεί συζητήσεις σχετικές με τη σωστή διατροφή, τους τρόπους 
συμπεριφοράς στο τραπέζι κ.ά. Η ώρα του γεύματος είναι σημαντική στη ζωή των παι
διών, γιατί τα βοηθάει να αποκτήσουν φυσική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία. 

© Ανάπαυση (χα/}άρνϋ<7Μ - ύπνος) 

Όλα τα παιδιά μετά το γεύμα αναπαύονται. Κάποια που δεν κοιμούνται παραμένουν 

στο χώρο της ανάπαυσης, στα στρωματάκια τους, γιατί είναι αναγκαίο μετά το γεύμα 

να ξεκουράζονται. Βέβαια χρειάζεται μια «προπαιδεία» των παιδιών για τη χαλάρω-



ση. Υπάρχουν ειδικές ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης, που μαζί με την κατάλληλη 
μουσική δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ύπνο. Επιπρόσθετα η αφήγη
ση ενός παραμυθιού ή μιας ιστορίας παραμένει ένας κλασικός αλλά αποτελεσματικός 
τρόπος για να μπορέσουν τα παιδιά να κοιμηθούν. 

1·9· Απσπ&Λείψατική ow&pyaoia r*)V δύο •MniavWvüv' 

Το σημείο-κλειδί για τη βελτίωση των προγραμμάτων του ολοήμερου νηπιαγωγείου εί
ναι η συνεργασία και η επικοινωνία των δύο νηπιαγωγών. Ο Durbin παρομοιάζει το 
φαινόμενο της επικοινωνίας «με την κόλλα που κρατάει έναν οργανισμό ενωμένο», 
ενώ ο Koontz και ο O’Donnell το θεωρούν ως «το μέσο με το οποίο ενοποιείται η οργα
νωμένη προσπάθεια» (Σαΐτης, 2002). Συνεπώς η επικοινωνία αποτελεί ίσως τον καθο
ριστικότερο παράγοντα για το είδος και την ποιότητα των σχέσεων που θα αναπτύξει 
ο/η νηπιαγωγός. 

Επιπρόσθετα η επικοινωνία στο ολοήμερο νηπιαγωγείο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα 
λόγω της ιδιάζουσας μορφής λειτουργίας του (πρωινή - απογευματινή ζώνη), γιατί μέ
σω αυτής υποβοηθείται η συνεργασία και επιτυγχάνεται η ομαλή σχέση μεταξύ των 
δύο νηπιαγωγών. Η τάξη θεωρείται χώρος ζωής, όπου η ανταλλαγή των εμπειριών και 
η συνεργασία των δύο νηπιαγωγών κατέχουν κυρίαρχη θέση. 

Η συνεργασία δημιουργείται συνήθως γιατί ο καθένας / η καθεμία νηπιαγωγός έχει 
να προσφέρει στο κοινό εγχείρημα, το οποίο εστιάζεται στην ενίσχυση του επαγγελμα
τικού διαλόγου, απαιτεί χρόνο, περιλαμβάνει από κοινού λήψη αποφάσεων, προσεκτι
κή διαπραγμάτευση, εμπιστοσύνη και αποτελεσματική επικοινωνία. 

Η συνεργασία μοιάζει στενά συνδεδεμένη με την ιδέα της ισότητας. Συνίσταται 
στον επιμερισμό των καθηκόντων και των ευθυνών, στην ανταλλαγή των ιδεών, στην 
αλληλεγγύη, στην αλληλεπίδραση και στην αλληλεξάρτηση, καθώς και στην αμοιβαία 
υποστήριξη και στον αμοιβαίο σεβασμό για την πραγματοποίηση ενός κοινού έργου. 
Συμβάλλει στη συνάντηση δύο διαφορετικών απόψεων και έτσι προτρέπει στην επίτευ
ξη συμφωνίας μέσα από τη συζήτηση και τη διαλεκτική αντιπαράθεση. Επιπρόσθετα η 
συνεργασία συνδέει φιλικά τους/τις δύο νηπιαγωγούς και ενισχύει τις ανταλλαγές των 
απόψεων τους. 

Ωστόσο η συνεργασία εμπεριέχει δυσκολίες και διλήμματα, χρειάζεται χρόνο, απαι
τεί ενέργεια και μια πληθώρα ικανοτήτων. Παρ’ όλα αυτά διαφαίνονται οφέλη τόσο 
για τους/τις νηπιαγωγούς όσο και για τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία: 

Μπορεί να οδηγήσει τους/τις νηπιαγωγούς σε ένα ενιαίο ημερήσιο πρόγραμμα, το 

οποίο θα έχει συνοχή, συνέχεια, ενδιαφέρον και νόημα για τα παιδιά. Με τον τρόπο 

αυτό δεν καταπονούνται με πανομοιότυπες δραστηριότητες, που διασπούν και απο

μονώνουν τον ψυχικό τους κόσμο. 

• Επιτρέπει την υγιή και εποικοδομητική επίλυση των διαπροσωπικών συγκρούσεων, 
ενώ η δημιουργία κατάστασης ανταγωνισμού αποτελεί την αφετηρία για μια νοσηρή 
και αρνητική έκβαση των τυχόν διαφωνιών. Με άλλα λόγια η συνεργασία απομα
κρύνει τις διαπροσωπικές συγκρούσεις, αλλά και όταν αυτές προκύψουν καταλή
γουν σε συμβιβασμό. 



• Περιορίζει την απομόνωση των νηπιαγωγών. 

• Παρέχει περισσότερες πιθανότητες οι νηπιαγωγοί να είναι ενημερωμένοι, επαγγελ
ματικά ανανεωμένοι, εμπνευσμένοι, και με το παράδειγμα τους να εμπνέουν τα παι
διά. 

• Προσφέρει περισσότερες πιθανότητες να γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές στα προ
γράμματα προς όφελος των παιδιών. 

• Οδηγεί τους/τις νηπιαγωγούς στη λήψη από κοινού αποφάσεων, στο διάλογο, στον 
προβληματισμό πάνω σε κοινές πρακτικές. 

• Κατευθύνει τους/τις νηπιαγωγούς στην ανάπτυξη πολλαπλών μεθόδων διδασκαλίας 
και μάθησης, καθώς ενθαρρύνει την ειδημοσύνη με την ανταλλαγή και την αμοιβαι
ότητα. 

Συνεπώς το πέρασμα στη συνεργασία μοιάζει να είναι αναπόφευκτο για το ολοήμε
ρο νηπιαγωγείο. Έτσι οι νηπιαγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν σε δοκιμασία 
τη δική τους γνώση, να συνδιαλέγονται, να αντιπαραβάλλουν τις απόψεις τους, να δια
μορφώνουν διαλεκτική σχέση και κριτικό πνεύμα, καθώς και να αποκτούν νέες γνώ
σεις. Να γίνει ο ένας / η μία γνώστης της συμπεριφοράς του άλλου /της άλλης, να οδη
γεί στη σωστή εκτίμηση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών και να ενεργοποι
εί την έρευνα, ώστε να παράγεται υψηλότερο επίπεδο αποτελεσμάτων. 

Αναλυτικότερα, για να γίνει πιο αποτελεσματική η συνεργασία των δύο νηπιαγω
γών, είναι ανάγκη: 

1. Να δρομολογηθεί διαρκής επικοινωνία για κοινή δράση και να υπάρχει ευελιξία 
ανάμεσα στους/στις δύο νηπιαγωγούς. 

2. Να καταστεί υποστηρικτικός ο ρόλος του/της συμβούλου προσχολικής αγωγής ανα
φορικά με τη διαδικασία της συνεργασίας. 

Για να επιτευχθεί η διαρκής επικοινωνία και να υπάρξει ευελιξία ανάμεσα στους/στις 
δύο νηπιαγωγούς, είναι ανάγκη να οργανώσουν συναντήσεις στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, καθημερινά, στο τέλος κάθε εβδομάδας και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Ι9.Ι . Z.waVMöY[ OTW aow ΤΜζ ΰΐοί\ifciiÇ χρονιάς 

Στη συνάντηση αυτή αποφασίζουν να καθορίσουν τα βασικά ζητήματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθεί το πρόγραμμα: 

• Ταξινομούν τις επιδιώξεις του ΔΕΠΠΣ ανά εβδομάδα. 

• Παρατηρούν τα παιδιά και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους καθημερινά. 

Συλλέγουν πληροφορίες από πολλές πηγές και δημιουργούν φακέλους (portfolios). 

Αποφασίζουν να εναρμονίσουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στα 
παιδιά. 



1.9-1.1. Ταξινομούν τιζ επιδιώξεις τνον Δ6ΤΤΤΤΣ. ανά ε̂ δοκάδα. 

Η ταξινόμηση των επιδιώξεων των ΔΕΠΠΣ είναι το κρίσιμο σημείο για την επικοινω
νία/συνεργασία των δύο νηπιαγωγών. Οι δύο νηπιαγωγοί, με δεδομένη την παρακο
λούθηση της ίδιας τάξης, θα πρέπει να καταθέσουν τις απόψεις τους και να συμφωνή
σουν τι νομίζουν ότι γνωρίζουν τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης και τι πρέπει στη 
συνέχεια να μάθουν. Με αυτό το σκεπτικό επιλέγουν τις επιδιώξεις/στόχους από το 
ΔΕΠΠΣ που θεωρούν απαραίτητες για την επόμενη εβδομάδα και καταλήγουν στη μέ
θοδο δουλειάς που θα ακολουθήσουν (project ή θεματική προσέγγιση ή απλές δραστη
ριότητες κ.ά. 

1.9-1.2·. Ήαοατηοούν τα παιδιά Και συΜίνουν στοι^ία νια va δημιουργήσουν ψα^έΑουζ 
[porffolioç) (ΔΘΤΠΧ, Ζ002- ΔαωΙρμου M., 200*τ). 

Οι δύο νηπιαγωγοί στην αρχική αυτή συνάντηση αποφασίζουν από τη μια μεριά να συ
γκεντρώσουν πληροφορίες από πολλές πηγές, για να διαπιστώσουν τι λένε/κατανοούν 
και τι κάνουν τα παιδιά. Για τη συλλογή στοιχείων/πληροφοριών χρησιμοποιούν τη συ
στηματική παρατήρηση μέσω καταγραφής, τη συγκέντρωση δειγμάτων δουλειάς παι
διών, το διάλογο και τις πληροφορίες από άλλους ενήλικους. 

Από την άλλη μεριά αποφασίζουν να δημιουργήσουν φακέλους (portfolios), που εί
ναι μια μέθοδος οργάνωσης πληροφοριών. Δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγουν 
καθημερινά από τις διάφορες πηγές που προαναφέρθηκαν τις τοποθετούν/αρχειοθε
τούν στους ατομικούς φακέλους των παιδιών. Το portfolio είναι μια σκόπιμη συλλογή 
ενδείξεων μάθησης ενός παιδιού. Ενδείξεις που συλλέγονται με τον καιρό και οι οποί
ες αποδεικνύουν τις προσπάθειες, την πρόοδο και τα επιτεύγματα του παιδιού. 

Ι.9.Ι.5. Αποφασίζουν να εναρμονίσουν πι στάση και ΤΜ tfvunepKpopa τους απέναντι 
στα παιδιά. 

Συζητούν και υιοθετούν ορισμένους κανόνες, τους οποίους προσπαθούν να τηρήσουν 
απέναντι στα παιδιά. Για παράδειγμα, δημιουργούν ένα θετικό κλίμα, στο πλαίσιο του 
οποίου τα παιδιά θα μάθουν να εκτιμούν και να αποδέχονται τόσο τη δική τους κουλ
τούρα όσο και την κουλτούρα των άλλων ανθρώπων (Chavez & Guido-DiBrido, 1999). 

Ενισχύουν την αυτοαντίληψή, γιατί προσδοκούν από τα παιδιά ότι θα καταφέρουν 
να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους και να τις αξιοποιήσουν. Έτσι αποφασίζουν να 
γίνουν οι πιο ισχυροί σύμμαχοι των παιδιών στην πορεία προς την ολόπλευρη και δημι
ουργική ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

θέτουν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός θετικού και ανθρώπινου κλίματος στην 
τάξη, που προάγει τη μάθηση, την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. 

Προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά να εκφράζουν και να διεκδικούν τα συμφέροντα 
τους με ειρηνικό και εποικοδομητικό τρόπο. 

Συμφωνούν να παραχωρούν στα παιδιά το χρόνο που χρειάζεται το καθένα για να 
προσεγγίσει τα υλικά και τους δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίζουν το ένα το άλλο για 
να εξερευνήσουν και να οικοδομήσουν τις δικές τους έννοιες. 



1.9-2. Καθκικ&ριν'&ς συναντήσεις 

Σύμφωνα με το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου, οι δύο νη
πιαγωγοί έχουν στη διάθεση τους ένα κοινό δεκαπεντάλεπτο για συνάντηση συνεργα
σίας και ομαλής συνέχειας του προγράμματος. Προφανώς ο χρόνος είναι ελάχιστος, 
ωστόσο σ' αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσαν οι δύο νηπιαγωγοί μαζί με τα παι
διά να συγκεντρωθούν στην παρεούλα/κύκλο, για να πληροφορηθεί και να ενημερωθεί 
ο/η νηπιαγωγός της απογευματινής ζώνης για την πρωινή ροή του προγράμματος, ώστε 
να καταστεί φυσιολογική και ομαλή η εξέλιξη του. 

1·9·5· Ζ-Μάντηση στο τίΆοζ κάθε, eÇSomSaÇ19 

Οι νηπιαγωγοί συναντιούνται στο τέλος κάθε εβδομάδας και ερμηνεύουν τις αντικειμενι
κές πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει. Δηλαδή εξετάζουν τις ενδείξεις που με συ
στηματικό τρόπο έχουν συλλέξει, καταγράψει και συνοψίσει, χρησιμοποιώντας τις γνώ
σεις που έχουν για το παιδί. Ωστόσο είναι ανάγκη να αναφερθεί ότι το πιο σημαντικό γε
γονός που συμβαίνει κατά τη σύνοψη είναι πως οι νηπιαγωγοί μελετούν και σκέφτονται 
πάνω στο πιθανό νόημα των ενδείξεων που έχουν συλλέξει προσεκτικά. Συγκρίνουν τις 
ενδείξεις/πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους με τους στόχους/επιδιώξεις που έθε
σαν στην αρχή του προγράμματος τους. Στη συνέχεια εκτιμούν ποιες από τις επιδιώ-
ξεις/στόχους πέτυχαν και ποιες όχι και αποφασίζουν αν θα τις επαναλάβουν ή θα τις 
αναθεωρήσουν, ή θα προσθέσουν νέες επιδιώξεις/στόχους για την επόμενη εβδομάδα. 

1.9-4. Σ-υνάντηση στο τίΆος τΜζ ctyo/iifciiç /ροδιάς 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι δύο νηπιαγωγοί συναντιούνται για να συζητήσουν 
αν η διαρκής συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους βοή
θησε να πραγματοποιήσουν αλλαγές στο επίπεδο της τάξης. Η συνεργασία όντως έγινε 
αιτία να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις στάσεις τους απέναντι στον εαυτό τους ως 
νηπιαγωγών, καθώς και απέναντι στον τρόπο οργάνωσης των ημερήσιων προγραμμά
των τους; Η συνεργασία τους οδήγησε να αμφισβητήσουν ή ακόμα και να αλλάξουν τις 
μεθόδους τους και το πλαίσιο αναφοράς σύμφωνα με το οποίο έπαιρναν αποφάσεις 
και διαμόρφωναν τις ιδέες τους; Η συνεργασία τους βοήθησε ώστε να διατηρούν μια 
κριτική στάση απέναντι στον εαυτό τους; Η συνεργασία τους βοήθησε ώστε να εμπι
στευθούν τις δικές τους ικανότητες για να αξιολογήσουν και να προσαρμόσουν τις προ
σωπικές τους λύσεις στα προβλήματα διδασκαλίας που αντιμετώπιζαν; Τι δεν πήγε κα
λά; Πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η συνεργασία τους την επόμενη χρονιά; 

1.9-5". Να Κατα<7Τ&ί i/notfTMpifcTìfcóC ο οοί\οζ τον/τΜζ συμ$οΰί\ου npoctyoflifciiÇ 
αννονιίς αναωοοι^α u& τη διαδικασία συν&γνασίαζ 

Ο/η σύμβουλος προσχολικής αγωγής γνωρίζει ότι απαιτείται χρόνος για να αλλάξουν 
οι στάσεις και οι πρακτικές συνεργασίας στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Κάθε νηπιαγω-

' Εγκύκλιος Φ.32/209/97290/Γ1 της 7/9/2007. 



γός βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας για να μάθει να συνεργάζεται, κα
θώς η ευρύτερη κουλτούρα του νηπιαγωγείου επιδρά θετικά ή αρνητικά στην ικανότη
τα των νηπιαγωγών να αναλάβουν τη δύσκολη ευθύνη της συνεργασίας. Ο ρόλος 
του/της συμβούλου προσχολικής αγωγής δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο να διευ
κολύνει τις διαδικασίες συνεργασίας, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχει σε 
διαφόρων ειδών κριτικό διάλογο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, προκειμένου 
να προάγει και να διατηρεί μια σειρά συζητήσεων προβληματισμού πάνω στις ατομι
κές ανάγκες των νηπιαγωγών για συνεργασία, να συμβάλλει στην παροχή κατάλληλων 
διαδικασιών για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος, να παρακολουθεί τις επιδρά
σεις των παραπάνω στον τρόπο σκέψης και πρακτικής των νηπιαγωγών. 

Επιγραμματικά η επιτυχία της συνεργασίας υλοποιείται όταν είναι προσανατολι
σμένη τόσο στις ανάγκες των νηπιαγωγών όσο και σε εκείνες της πρακτικής, επιβεβαι
ώνοντας εμμέσως ότι το έργο του/της νηπιαγωγού απαιτεί έντονο προβληματισμό, αφο
σίωση και γνώση. 



Κ&φοΑωο 2o: 

Γονείς και εκπαιδευτικοί 
συνεργάτες οτην ζκΠΛίΒζυσνχ 
Twv vnniwv στο ο/ίοΛαερο 
νηπιανιννείο 

£itfaywn 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα αποκαλύπτει ότι τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτι
κά προγράμματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι εκείνα που περιλαμβάνουν 
τους γονείς στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους. 

Η οικογένεια αποτελεί το βασικό και σταθερό σημείο αναφοράς για το παιδί. Επη
ρεάζει και επηρεάζεται από την εξέλιξη του και τις ιδιαιτερότητες του. Οι γονείς είναι 
τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο των παιδιών. Μπορούν να δώσουν σημαντικές 
πληροφορίες για στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού, για τις συνήθειες και τα 
ενδιαφέροντα του, καθώς και για τις εμπειρίες που βιώνει στο σπίτι και έξω από αυτό. 

Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, 
τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτι
σμού, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα 
παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, 
ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο. 

Το νήπιο αφομοιώνει σταδιακά τις μαθησιακές εμπειρίες του ολοήμερου νηπιαγω
γείου όταν κατά τη διάρκεια της φοίτησης του αναπτύσσεται θετική αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του, στις σχολικές πρακτικές και στην οι
κογενειακή υποστήριξη. Όταν τα νήπια αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο και το σπίτι συ
νεργάζονται αρμονικά, νιώθουν ασφαλή, καθώς οι δύο κόσμοι τους ενώνονται (Dodge 
& Colker, 1998). Επιπρόσθετα η συνεργασία τα βοηθάει να αναπτύξουν θετικές στά
σεις για το σχολείο, τη μάθηση, να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους, τη συμπερι
φορά τους και τις επιδόσεις τους (Epstein, 1995). 

Ανάλογα η συνεργασία βελτιώνει και τη στάση των γονέων προς το σχολείο και 
τους εκπαιδευτικούς, το έργο των οποίων εκτιμούν καλύτερα μέσα από τη στενότερη 
συνεργασία μαζί τους (Symeou, 2002). Παράλληλα και οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν 
την επαγγελματική τους ικανοποίηση και αυτοεπιβεβαίωση (Ματσαγγούρας & Μά
κρη-Μπότσαρη, 2003). 



Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποδοτικής συνεργασίας των εκπαιδευ
τικών με τους γονείς θεωρείται η δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, θετικής 
αλληλεπίδρασης και εμπιστοσύνης. Και αυτό διότι η συνεργασία πρωτίστως αμβλύνει 
τις αμοιβαίες παρανοήσεις και προκαταλήψεις που συνήθως υπάρχουν (Γεωργίου, 
2000· Μπρούζος, 1998). Έτσι η διστακτικότητα των εκπαιδευτικών να έρθουν σε επα
φή με τους γονείς σχετίζεται με το φόβο απαξίωσης του επαγγέλματος τους, την αμφι
σβήτηση της παιδαγωγικής τους αξίας/εξουσίας, την έλλειψη παρόμοιων εμπειριών συ
νεργασίας, την έλλειψη γνώσεων για τη διαχείριση της συνεργασίας κτλ. (Γεωργίου, 
2000· Roffey, 2002). Έχει διαπιστωθεί όμως ότι και οι γονείς μπορεί να αποφεύγουν τη 
συνεργασία με το νηπιαγωγείο, επειδή πιθανόν έχουν οι ίδιοι αρνητικές εμπειρίες από 
αυτό. Άλλοι πάλι γονείς διακατέχονται από αισθήματα ανασφάλειας, φοβούνται δηλα
δή μήπως αποτύχει το παιδί τους, υποψιάζονται πιθανό έλεγχο από τον/τη νηπιαγωγό, 
αναπτύσσουν αισθήματα ενοχής (κυρίως οι εργαζόμενες μητέρες) και ζήλιας προς 
τους/τις νηπιαγωγούς, καθώς «καλούνται» να μοιραστούν με αυτούς/-ές το παιδί τους 
(Πανταζής, 1995). 

2.1. Zimiuara Κ«ι npoMiitfejç 

Η οικογενειακή υποστήριξη στην προσχολική ηλικία είναι φυσική, μοναδική και βασί
ζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις γονέων - παιδιών, οι οποίες έχουν το μεγάλο πλεο
νέκτημα να δημιουργούν το πλέον κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα εξαιτίας του ψυχικού 
δεσμού μεταξύ τους, του ενδιαφέροντος, του αυθορμητισμού και της ειλικρίνειας. Η οι
κογενειακή αγωγή δεν περιορίζεται μόνο στην επιμέλεια του παιδιού της προσχολικής 
ηλικίας για την εξασφάλιση και την ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών του και 
στον κοινωνικοποιητικό ρόλο της, αλλά επεκτείνεται στην ψυχική υγεία του, δηλαδή 
στη διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας του και κυρίως στην απόκτηση γνώσε
ων και εμπειριών, καθώς και στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του για την 
αντιμετώπιση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος του (Κιτσαράς, 1997). 

Η διαδικασία όμως της οικογενειακής αγωγής δεν είναι μεθοδευμένη και προγραμ
ματισμένη, αλλά ευκαιριακή και συμπτωματική. Δεν δέχονται όλα τα παιδιά, όπως είναι 
φυσικό, την ίδια οικογενειακή παιδαγωγική επίδραση. Η διαφοροποίηση οφείλεται τόσο 
σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, μορφωτικούς, ψυχολογικούς παράγοντες 
της οικογενειακής ζωής όσο και στις ικανότητες, στα ενδιαφέροντα και στα κίνητρα του 
παιδιού. 

Το περιβάλλον του νηπιαγωγείου, που θεωρείται συμπληρωματικό του οικογενεια
κού, αποτελεί μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και προσφέρει προγράμ
ματα αντισταθμιστικής παιδαγωγικής βοήθειας στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής. 

Το σχολείο και η οικογένεια είναι δύο συστήματα που έχουν κοινό σημείο το ενδια
φέρον τους για το παιδί. Το σύστημα της οικογένειας, δηλαδή το σύνολο των μελών που 
την αποτελούν και οι μεταξύ τους σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, κα
θώς και το σύστημα του σχολείου -εκπαιδευτικοί, μαθητές, διευθυντής κ.ά. και οι μετα
ξύ τους σχέσεις- έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ιεραρχική οργάνω
ση, οι κανόνες, οι αξίες και το ήθος (Dowling & Osborn, 1985). 

Έτσι παρά τα κοινά χαρακτηριστικά της οικογένειας και του σχολείου οι προσπά-



θειες δεν τελεσφορούν πάντα. Συχνά παρατηρείται στάση αντιπαράθεσης μεταξύ τους 
και ενοχοποίησης των μεν από τους δε για τις χαμηλές επιδόσεις ή τα προβλήματα συ
μπεριφοράς που παρουσιάζει το παιδί. Είναι αναπόφευκτο να αλληλεπιδρούν διαφο
ρετικά αξιακά συστήματα, τα οποία πολλές φορές ισορροπούν σε κοινές τάσεις και 
κοινούς σκοπούς διαπαιδαγώγησης του παιδιού, αλλά και άλλες φορές βρίσκονται σε 
έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις. 

Οι παράγοντες που αφορούν το παιδί, όπως η προσωπικότητα, η νοητική κατάστα
ση, τα κίνητρα και η διάθεση του, καθώς και οι εξωτερικοί παράγοντες (οι συνθήκες 
ζωής, η δομή και η λειτουργία της οικογένειας, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το κλί
μα του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί κτλ.), παίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική αλλά 
και στην κοινωνική εξέλιξη του (Epstein, 1995). Τα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης ή πα
ρουσίας ορισμένων από τους πιο πάνω παράγοντες συσχετίζονται με τη μη ικανοποιη
τική σχολική επίδοση και συμπεριφορά του παιδιού, τόσο προς τους άλλους όσο και 
προς τον εαυτό του. 

Ο σεβασμός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις δυνατότητες κάθε παιδιού απο
τελεί το πρώτο βήμα αναγνώρισης του «εδάφους» πάνω στο οποίο γονείς και εκπαι
δευτικοί θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν δεξιότητες και γνώσεις και να αφήσουν να 
αναπτυχθούν εμπειρίες. Η αναγνώριση αυτή ωστόσο απαιτεί τη συνεργασία των γονέ
ων με τους εκπαιδευτικούς ή ακόμα και με τους ειδικούς. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται 
οι γονείς να συμφωνούν σε βασικές έστω αξίες και μεθόδους με το σχολείο, πράγμα το 
οποίο συνεπάγεται: 

• Συνεργασία με τακτική επικοινωνία. 

• Γονε'ίκή συμμετοχή. 

Η επικοινωνία και η γονε'ίκή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν 
καθοριστικά στην καλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, στην ικανοποιητική από-
δοση-επίδοση και στη συνολική προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη του (Γεωργίου, 2000). 
Γενικά οι σχετικές με τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας έρευνες των τελευταίων 
τεσσάρων δεκαετιών επιβεβαιώνουν τη θέση ότι η αξιοποίηση της δυναμικής της οικο
γένειας μέσω της συνεργασίας της με το σχολείο συμβάλλει στη θετική επίδραση όχι 
μόνο στο παιδί, αλλά και στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο συνολικότερα (Greenwood & Hickman, 1991· Ματσαγγούρας, 2008). 

Όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλευρά των εκπαιδευτικών για να 
οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αρμονίας με την οικογένεια, σε μια κοινή πο
ρεία ικανοποίησης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και μιας σύνθεσης συμφερό
ντων όλων των προσώπων γύρω από το παιδί, απαιτούν έναν ολοκληρωμένο κάθε φορά 
ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων μιας σχολικής μονάδας. Προϋπόθεση για τη λει
τουργία της συμπληρωματικότητας των ρόλων του εκπαιδευτικού και του γονέα είναι η 
ενίσχυση της συμμετοχής σε κάθε πρόσκληση ανάγκης και επιπλέον η αντιμετώπιση των 
ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σύγχρονο περιβάλλον. 

Η γονε'ίκή συμμετοχή στη σχολική διαδικασία αποτελεί έναν όρο «ομπρέλα». Αρκε
τοί μελετητές ασχολήθηκαν με το θέμα, ωστόσο εννοούν ή ορίζουν διαφορετικά τη γο
νε'ίκή συμμετοχή, όπως π.χ. μια απλή επίσκεψη στο σχολείο, τις γονε'ίκές προσδοκίες ή 
την εποπτεία της καθημερινής σχολικής εργασίας (Γεωργίου, 2000· Μπόνια κ.ά., 2008). 



H Epstein (1995) αναγνωρίζει έξι διαφορετι
κούς τύπους γονεϊκής συμμετοχής: α) Δραστηριό
τητες των γονέων που αποσκοπούν στη δημιουργία 
θετικού περιβάλλοντος μάθησης στο σπίτι, β) επι
κοινωνία γονέων - σχολείου για την πρόοδο των 
παιδιών τους, γ) συμμετοχή των γονέων στις δρα
στηριότητες του σχολείου και εθελοντική προσφο
ρά προς το σχολείο, δ) συμμετοχή των γονέων στην 
προετοιμασία των παιδιών τους για το σχολείο και 
γενικότερα στη μάθηση στο σπίτι, ε) συμμετοχή 
των γονέων στα συμβούλια λήψης των αποφάσεων 
και στη διοίκηση του σχολείου και στ) συμμετοχή 
των γονέων στην αναζήτηση πρόσβασης σε κοινω
νικές υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση των 
ευκαιριών μάθησης. 

Πρόσφατα ο Ματσαγγούρας (2008), διερευνώντας τα μοντέλα σχέσεων σχολείου -
οικογένειας σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, μελέτησε την αρμονική σύζευ
ξη δύο μοντέλων. Το πρώτο είναι η επικουρική συμμετοχή γονέων, κατά την οποία το 
σχολείο παραμένει κυρίαρχο στις σχέσεις της συνεργασίας του με την οικογένεια, την 
οποία προσπαθεί να συντονίσει στους στόχους του και στις δραστηριότητες του. Στις 
περιπτώσεις των «ελλειμματικών» οικογενειών το σχολείο παρεμβαίνει άμεσα, για να 
τις ενισχύσει στον παιδαγωγικό τους ρόλο. Στο μοντέλο αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν αι
σθάνονται επαγγελματικά απειλούμενοι, διότι διατηρούν την επαγγελματική τους αυ
τονομία. Οι γονείς αναλαμβάνουν τις κατ' οίκον εργασίες, ενώ συμμετέχουν οριακά σε 
όργανα λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι θεσμοθετημένες από το νόμο σχολικές επι
τροπές. Όλα αυτά όμως γίνονται στο χώρο του σχολείου και με τους όρους του σχολεί
ου. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο 
και μεταξύ των γονέων (Πούλου & Ματσαγγούρας, υπό ετοιμασία). Ως προβληματικό 
σημείο τους θεωρείται η αδυναμία μιας μεγάλης κατηγορίας γονέων, κυρίως των χαμη
λών στρωμάτων και αλλοδαπών, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της συνεργασίας. Το 
δεύτερο μοντέλο, το διαπραγματευτικό, τονίζει την έντονη και συστηματική ενεργοποί
ηση των γονέων, αυξάνοντας παράλληλα τις δικαιοδοσίες συμμετοχής τους στο εκπαι
δευτικό γίγνεσθαι. Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι οι γονείς ξέρουν καλύτερα τις ανά
γκες των παιδιών τους και διεκδικούν μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσε
ων, κυρίως σε προγράμματα ειδικής αγωγής και προσχολικής αγωγής (Pugh & De Ath, 
1989* Φτιάκα, 2004). Ο εκπαιδευτικός, πέρα από την εξειδικευμένη κατάρτιση, πρέπει 
να κατέχει και δεξιότητες συμβουλευτικής. Το μοντέλο αυτό είναι λιγότερο δημοφιλές, 
τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των γονέων. 

Από την άλλη πλήθος παραγόντων, όπως το κοινωνικομορφωτικό επίπεδο των γονέ
ων, οι προσδοκίες και οι στάσεις τους, η ηλικία, το φύλο, η νοημοσύνη του παιδιού κ.ά., 
παίζουν σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα της συμμετοχής, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν 
και οι συνολικότερες αξίες μιας κοινωνίας και ο βαθμός που αυτή τείνει να αποδίδει 
την αποτυχία γενικά σε εξωτερικούς παράγοντες (όπως η τύχη) ή σε εσωτερικούς πα
ράγοντες (όπως η προσωπική προσπάθεια) (βλ. και Μπόνια κ.ά., 2008). Ο Μάνεσης 
(2008) διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας των γονέων με τους εκπαιδευ-



τικούς διαφοροποιείται ανάλογα με την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να ενημερώνουν τους γονείς της ανώτερης κοινωνικής κατηγο

ρίας αναλυτικά όχι μόνο για ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και τη συμπεριφορά 

των παιδιών τους, αλλά και για τον τρόπο εργασίας τους στην τάξη. Τους δίνουν επίσης 

συμβουλές για τρόπους βοήθειας στο σπίτι. Αντίθετα η επικοινωνία των γονέων της κα

τώτερης κοινωνικής κατηγορίας με τους εκπαιδευτικούς αφορά κατά κύριο λόγο τις 

δυσκολίες μάθησης του παιδιού. 

Είναι επιβεβαιωμένο ότι η γονεϊκή συμμετοχή σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη 

κάποιων ενδοατομικών χαρακτηριστικών του παιδιού, όπως είναι το εσωτερικό κέντρο 

έλεγχου, η εικόνα για τον εαυτό, οι υψηλές προσδοκίες, οι θετικές στάσεις απέναντι 

στο σχολείο, η ψυχοκοινωνική ικανότητα για προσαρμογή, η αντίσταση στην κατάχρη

ση ουσιών και η αποφασιστικότητα για τη σχολική επίδοση (Trusty, 1998). 

Η οικογενειακή συνοχή είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, που θα πρέπει 

να εξεταστεί σε σχέση με την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και των γονέων. Η συνο

χή ορίζεται ως «ο βαθμός σύνδεσης, βοήθειας και υποστήριξης που τα μέλη της οικογέ

νειας προσφέρουν το ένα προς το άλλο» (Moos & Moos, 1986). Ο βαθμός ωστόσο συ

ναισθηματικής σύνδεσης και το επίπεδο της πραγματικής ή της υποτιθέμενης αυτονο

μίας των μελών της οικογένειας είναι αυτά που ενδιαφέρουν να εξεταστούν σε σχέση 

με τη συμμετοχή των γονέων στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών. Η διατήρηση της συ

νοχής και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της διαφοροποίησης, χωρίς το αίσθημα των γονέων 

για κίνδυνο απώλειας του παιδιού, επιτυγχάνονται κυρίως με την απεμπλοκή τους από 

προσωπικές προσδοκίες που προβάλλουν επάνω του. 

Στην αναγνώριση των προσωπικών δυνατοτήτων των παιδιών στο πλαίσιο της συνο

χής, που «επιτρέπει» την προσωπική ανάπτυξη και τη βαθμιαία αυτονόμηση, εντάσσο

νται και οι σύγχρονες μελέτες γύρω από τους τύπους μάθησης (Leaver, 1997). Οι τύποι 

μάθησης είναι χαρακτηριστικές γνωστικές, συναισθηματικές και σωματικές συμπερι

φορές, που χρησιμεύουν ως σχετικά σταθεροί δείκτες για το πώς τα άτομα αντιλαμβά

νονται, αλληλεπιδρούν και ανταποκρίνονται στο μαθησιακό περιβάλλον. 

Ο τύπος μάθησης αναφέρεται, σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό του Prashnig (1994), 

στο σύνολο των βιολογικών και των εξελικτικών χαρακτηριστικών που έχει κάθε άτο

μο/μαθητής και που σημασιοδοτεί τους τρόπους με τους οποίους επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στους 

τύπους μάθησης, τόσο ο/η νηπιαγωγός όσο και ο γονέας, «επιτρέπουν» και ενθαρρύ

νουν τον προσωπικό τρόπο μάθησης, που δίνει χαρά για μάθηση, διευκολύνει την ανά

πτυξη δεξιοτήτων και οδηγεί στην αυξημένη αυτοεκτίμηση. Από τις αισθήσεις μας η 

όραση, η ακοή, η αφή, καθώς και η κίνηση επιδρούν περισσότερο στη μετάδοση πληρο

φοριών, στη μάθηση και στη μνήμη. Τα παιδιά αρχικά μαθαίνουν κιναισθητικά (δηλα

δή συμμετέχουν με όλο τους το σώμα στην επεξεργασία πληροφοριών και βασικών δε

ξιοτήτων). Με την αφή μαθαίνουν όλα όσα τους κινούν το ενδιαφέρον, ενώ αργότερα, 

γύρω στα οχτώ, προτιμούν να παρατηρούν. Γύρω στα έντεκα γίνονται καλοί ακροατές 

και θυμούνται πολύπλοκες πληροφορίες. Για άλλα άτομα η σημαντικότερη αίσθηση-

μέσο αντίληψης είναι η όραση και δεύτερη η αφή, ενώ για άλλα κάποιος άλλος συνδυα

σμός. Οι οπτικοί τύποι λοιπόν, οι ακουστικοί, οι κιναισθητικοί και οι απτικοί αποτε

λούν το ακροατήριο της τάξης, τους οποίους θα πρέπει ο/η νηπιαγωγός και ο γονέας να 

αναγνωρίσουν σε κάθε παιδί και να επιτρέψουν τη διαφορετικότητα στους τρόπους 



πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας 
στη μάθηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στο πρόβλημα της γενίκευσης της γνωστικής 
διαδικασίας μέσα στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι, όπου άλλοι μαθητές έχουν τη δυνα
τότητα να προχωρούν γρήγορα, ενώ κάποιοι άλλοι προχωρούν πιο αργά. Η «ισοπέδω
ση» βέβαια των διαφορών για χάρη της απλούστευσης ισοπεδώνει πολλές φορές μαζί 
και τις προσωπικότητες των παιδιών μέσα από τις συγκρίσεις. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του οικογενειακού συστήματος που αξίζει να τύχει ιδι
αίτερης προσοχής -εκτός από τη συνοχή, που εξετάστηκε προηγουμένως- είναι η γονε
'ίκή συμπεριφορά και οι ενδοοικογενειακές σχέσεις (Γεωργίου, 2000). Ερευνητικά δε
δομένα επισημαίνουν τη σημαντική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη 
θετική ή αρνητική ανάπτυξη της κοινωνικής ικανότητας του νηπίου και στη διαμόρφω
ση της συμπεριφοράς του. 

Ακόμα συμφωνούν ότι πολλά προβλήματα των παιδιών στο σχολείο (π.χ. επιθετική 
συμπεριφορά) αντανακλούν δυσκολίες του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο/η νηπια
γωγός, εάν έχει αρκετές πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον του κάθε νηπίου, 
θα μπορεί από την αρχή να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη παιδαγωγική στρατηγική 
για να το βοηθήσει. Στην πραγματικότητα όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι αφενός 
οι οικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύπλευρες και αλλάζουν συνεχώς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και αφετέρου οι απαντήσεις των γονέ
ων δεν είναι πάντοτε ειλικρινείς και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγμα
τικότητα (Λαλού μη-Βιδάλη, 1996). 

Χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των γονέων που έχουν αρνητική επίδραση στη 
διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων κατά τη Λαλούμη-Βιδάλη (1996) είναι: 

• Η ενθάρρυνση και η επιβράβευση 

από τους γονείς των παιδιών που επι

δεικνύουν έναν όχι αποδεκτό τύπο 

κοινωνικής συμπεριφοράς (π.χ. ένα 

επιθετικό αγόρι μπορεί να ενθαρρύ

νεται από τον πατέρα του για να είναι 

ο «δυνατός» της παρέας). 

• Η αποτυχία των γονέων να ελέγξουν 

αντικοινωνικές μορφές συμπεριφο

ράς και να ενισχύσουν αποτελεσματι

κά την ανάπτυξη της κοινωνικής προ

σαρμογής. 

• Η αδιαφορία των γονέων, η παραμέληση, η έλλειψη αγάπης και στοργής, καθώς και 

η απόρριψη των παιδιών τους. 

• Η επιθετικότητα των γονέων και η χρήση βίας απέναντι στα παιδιά τους. Αυτή η 

συμπεριφορά συνδέεται πολλές φορές με υπερβολική ή όχι αυστηρότητα και χρήση 

συχνής σωματικής κακοποίησης των παιδιών. 

Οι νηπιαγωγοί επομένως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην πολυπλοκό

τητα των οικογενειακών σχέσεων και ευέλικτοι όσον αφορά τους παιδαγωγικούς χει

ρισμούς και τους τρόπους επικοινωνίας με την οικογένεια. 



Ιδιαίτερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού και 

του γονέα αλληλοσυμπληρώνονται, η εφαρμογή οποιασδήποτε παιδαγωγικής παρέμ

βασης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το οικογενειακό πλαίσιο που στηρίζει το παιδί. 

Κατά την αρχική μάλιστα ένταξη του παιδιού σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον η απο

δοχή του προβλήματος του παιδιού από τους γονείς είναι ακόμα ελλειμματική. Επομέ

νως η ευθύνη της αρχικής ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της ψυχολογικής στήριξης 

του γονέα συχνά βαραίνει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Έτσι η συμβουλευτική των 

γονέων αποτελεί μέρος της εργασίας των εκπαιδευτικών, παρόλο που εφαρμόζεται πιο 

εξειδικευμένα και σε ένα άλλο πλαίσιο από άλλους ειδικούς (Κοντοπούλου, 1998). 

Μια κοινή επίσης προσέγγιση, που αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

και στοχεύει στην καλύτερη σχέση των δύο προς όφελος του παιδιού, θα πρέπει να έχει 

για στόχους (Molnar & Lindquist, 1990): 

Να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ σχολείου, οικογένειας, παιδιών (π.χ. με 

απευθείας τακτική επαφή των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο μέσω 

των επιλεγμένων πληροφοριών που μεταφέρει το παιδί στους γονείς). 

Να διευκρινίσει τις διαφορές στην αντίληψη που έχει ο καθένας για το πρόβλημα, 

εστιάζοντας στο πώς αυτό εμφανίζεται παρά στο γιατί. 

Να διαπραγματευτεί από κοινού κάποιους στόχους σε σχέση με την επιθυμητή 

συμπεριφορά ή επίδοση του παιδιού. 

Να ξεκινήσει από κοινού την εξεύρεση διαύλου επικοινωνίας για συγκεκριμένα 

βήματα προς την πραγμάτωση της αλλαγής. 

Τρία βασικά ερωτήματα που μπορούν εξαρχής να τεθούν για να λειτουργήσει μια 

παρέμβαση σε σχέση με το πρόβλημα ενός παιδιού είναι: 

• Ποιος ενδιαφέρεται άμεσα; 

• Γύρω από τι στρέφεται το ενδιαφέρον; 

Ποιες είναι οι προσδοκίες αυτών που ενδιαφέρονται σχετικά με μια παρέμβαση που 

επιχειρείται; 
• 

Κατά τους Dardig & Rossert (1979) και Heward (1996), τα βασικά οφέλη που απο

κομίζει ο/η νηπιαγωγός από τη συνεργασία του/της με τους γονείς είναι τα εξής: 

Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού, αλλά και των αναγκών και των 

επιθυμιών των γονέων. 

Συλλογή πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη προσαρμογή του προγράμμα

τος στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού. 

Πρόσβαση σε μια ευρεία κλίμακα κοινωνικών ενισχυτών που παρέχονται από τους 

γονείς. 

Αύξηση των ευκαιριών για ενίσχυση των κατάλληλων συμπεριφορών του παιδιού 

μέσα και έξω από το σχολείο. 

Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς. 

• 

• 

• 

• 

• 



Πάνω απ’ όλα όμως μια παραγωγική σχέση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών πα

ρέχει στο παιδί: 

Μεγαλύτερη συνέπεια και σταθερότητα στους δύο πιο σημαντικούς χώρους όπου 

ζει και κινείται, δηλαδή στο σχολείο και στο σπίτι. 

Αυξημένες ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. 

Πρόσβαση σε περισσότερες πηγές και υπηρεσίες. 

Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής 
σχέσης μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Η δημιουργία όμως και η διατήρηση μιας τέ
τοιας σχέσης δεν είναι πάντοτε εύκολη. Πολλές φορές η συνεργασία εκπαιδευτικών -
γονέων κρίνεται από τους ίδιους ως μη ικανοποιητική. Οι γονείς παραπονιούνται ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν τους καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν υπόψη τη γνώμη και την επιθυ
μία τους, δεν τους αφιερώνουν χρόνο, δεν φέρονται σωστά στο παιδί τους. Οι εκπαι
δευτικοί συχνά χαρακτηρίζουν τους γονείς «προβληματικούς», ισχυρίζονται ότι δεν εί
ναι συνεργάσιμοι, δεν δίνουν ακριβείς πληροφορίες για το παιδί τους, δεν δέχονται τη 
γνώμη τους, τους θεωρούν ανεπαρκείς, απαιτητικούς και επιθετικούς. 

Η συναισθηματική φόρτιση, ο αμοιβαίος καταλογισμός ευθυνών και ο φόβος απόρ
ριψης και περιθωριοποίησης των γονέων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στη συ
νεργασία τους με τους νηπιαγωγούς. Συχνά οι νηπιαγωγοί δεν είναι προετοιμασμένοι 
να αντιμετωπίσουν το παιδί και το γονέα, αλλά και να ελέγξουν τα προσωπικά τους συ
ναισθήματα (ενοχή, πίεση, ανημποριά, θυμό, ταύτιση, οίκτο κ.ά.) και τις προκαταλήψεις 
τους. Εμπόδιο στις σχέσεις τους μπορεί επίσης να αποτελέσει και η διαφοροποίηση ως 
προς τις αξίες και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και η διαφορετική οπτική 
του προβλήματος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια αγεφύρωτη διάσταση ως προς 
τον τρόπο που προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Οι Carey et al. (1998), διερευνώντας 
τις απόψεις διευθυντών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σχετικά με τους παρά
γοντες που δυσχεραίνουν τη γονε'ίκή συμμετοχή, κατέληξαν στους ακόλουθους: 

Έλλειψη χρόνου από πλευράς εκπαιδευτικών (56%), ανεπαρκής κατάρτιση πάνω 
στις τεχνικές ενίσχυσης της γονε'ίκής συμμετοχής (48%), έλλειψη επαρκούς μόρφωσης 
από την πλευρά των γονέων για βοήθεια των παιδιών στο σπίτι (38%), αρνητικές στά
σεις των γονέων απέναντι στο σχολείο (23%) και διαφορές στο γλωσσικό κώδικα μετα
ξύ γονέων και εκπαιδευτικών (12%). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν σχηματίσει γνώμες ο ένας για τον άλλον 
και έχουν υιοθετήσει στάσεις εντελώς ακατάλληλες και αντιπαραγωγικές για την ανά
πτυξη και τη διατήρηση της καλής συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Η 
διεθνής βιβλιογραφία περιγράφει τις παρακάτω στάσεις και συμπεριφορές των εκπαι
δευτικών που δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στη σχέση τους με τους γονείς των μα
θητών τους: 

• 

• 

Οι γονείς ως ευάλωτοι πελάτες: Οι εκπαιδευτικοί που βλέπουν τους γονείς μόνο ως 

αδύναμες ψυχές που χρειάζονται βοήθεια σφάλλουν θανάσιμα, υποστηρίζει ο 

Sonnenschein (1981). Οι γονείς χρειάζονται τους εκπαιδευτικούς όσο χρειάζονται 

και οι εκπαιδευτικοί τους γονείς. 

Οι γονείς ως ασθενείς: Ορισμένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το να έχει κάποιος 



ένα παιδί με αναπηρία τον καθιστά αυτόματα υποψήφιο για ψυχοθεραπεία ή φαρ-

μακοθεραπεία (Πολυχρονοπούλου, 1995). 

• Οι γονείς ως υπεύθυνοι για την κατάσταση του παιδιού τους: Υπάρχουν γονείς 

που νιώθουν υπεύθυνοι για το πρόβλημα του παιδιού τους, αλλά με λίγη παρότρυν

ση από τον εκπαιδευτικό μπορεί να αισθανθούν εκατό τοις εκατό ένοχοι. 

• Οι γονείς ως λιγότερο νοήμονες από τους εκπαιδευτικούς: Οι γονείς συχνά θεω

ρούνται πως έχουν μια προκατάληψη ή ένα συναισθηματικό μπλοκάρισμα, που τους 

εμποδίζει να κάνουν αντικειμενικές παρατηρήσεις για την κατάσταση του παιδιού 

τους. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουν να δώσουν συχνά αγνοούνται, πράγμα που 

τους κάνει να νιώθουν λιγότερο νοήμονες και χρήσιμοι από τους ειδικούς. 

• Οι γονείς ως αντίπαλοι: Ορισμένοι εκπαιδευτικοί «περιμένουν τα χειρότερα» από 
τη συνεργασία τους κυρίως με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, επειδή έχει 
συμβεί να βιώσουν άσχημες καταστάσεις με κάποιους «δύσκολους» γονείς. Ξεκι
νούν έτσι αρνητικά κάθε καινούργια σχέση με την οικογένεια του μαθητή τους. 

• Η τάση για ετικετοποίηση των γονέων: Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να 
ετικετοποιούν τους γονείς, όπως ετικετοποιούν και τους μαθητές τους. Οι Blamires 
et al. (1997) μας πληροφορούν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια καινούρ
για ψευδοκοινωνική επιστήμη μεταξύ κάποιων ειδικών, η οποία αφορά τη συνερ
γασία με γονείς. Ορισμένοι την ονομάζουν «παρεντολογία» (parentology) και την 
ορίζουν ως κατηγοριοποίηση γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες από εκπαιδευτι
κούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες. Η ταξινόμηση όμως σε 
κατηγορίες δεν βοηθάει καθόλου την οποιαδήποτε συνεργασία. Ετικέτες όπως 
«αγχωτικός», «συναισθηματικά διαταραγμένος», «εχθρικός», «παράλογος», «ανα
σφαλής», «προβληματικός» κτλ. εμποδίζουν ή διαλύουν την καλή σχέση και την επι
κοινωνία. 

Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται κυρίως με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών αυτών 

παρουσιάζει την ίδια ποικιλία, ως προς το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, τη δομή, τη 

δυναμική του, με αυτό των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Ωστόσο οι επιπλέον δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι γονείς σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο επιβάλλουν 

μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. 

Η συνεργασία των νηπιαγωγών με τους γονείς μπορεί να είναι αποτελεσματική μό
νο όταν βασίζεται στην αποδοχή του παιδιού και των γονέων ως ατόμων που χρειάζο
νται στήριξη, αλλά συγχρόνως δικαιούνται να συναποφασίζουν και να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε παρέμβαση αφορά το παιδί τους. Η παράλληλη αντιμετώπιση των γονέων 
ως συνεργατών αλλά και ως ατόμων που χρειάζονται ευέλικτους χειρισμούς δεν είναι 
πάντα εύκολη. Αυτή απαιτεί μια ολοκληρωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
νηπιαγωγών, που καλούνται να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαδικασία αποδοχής και 
αντιμετώπισης του προβλήματος (Κοντοπούλου, 1998). 

Ο/η νηπιαγωγός θέτει ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους για κάθε παιδί και φρο
ντίζει να του προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη με ιδιαίτερες παρουσιάσεις, συζητήσεις 
και δραστηριότητες, τις οποίες προσπαθεί να προσαρμόζει στις δυνατότητες του. Σε πε
ρίπτωση που υπάρχουν παιδιά με κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα διαμορφώ-



νει το χώρο, τα έπιπλα και τα υλικά κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
τους. Οι παραπάνω προσαρμογές απαιτούν τη συνεχή συνεργασία με την οικογένεια, 
τους ειδικούς που παρακολουθούν το παιδί, καθώς και την επαφή με τον/τη σύμβουλο 
ειδικής αγωγής. 

Από την άλλη μεριά επίσης οι αλλοδαποί μαθητές στο ελληνικό σχολείο συχνά υπό
κεινται στην ίδια διαδικασία, εντείνοντας τις δυσκολίες στις σχέσεις γονέων και νηπια
γωγών, κυρίως λόγω της μειονεξίας που δημιουργούν οι πολιτισμικές σταθερές της κοι
νωνίας της χώρας υποδοχής. Γεγονός που οδηγεί σε μια διαδικασία στιγματισμού αλλά 
και σε διακρίσεις (Lanfranchi, 1998). Όταν μια οικογένεια δεν είναι ενταγμένη στην 
κοινωνία λόγω πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και όταν δεν λειτουργεί ουσιαστι
κά η ένταξη του παιδιού, η δημιουργία ενός δικτύου αντιμετώπισης αποδεικνύεται δύ
σκολη. 

Θα πρέπει όμως η παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στο νηπιαγωγείο να αντιμε
τωπίζεται ως μία πολύ θετική ευκαιρία, που βοηθάει όλα τα παιδιά να διαμορφώσουν 
νέες σχέσεις με τη μορφωτική διαδικασία και εμπλουτίζει τους 
μαθητές και τη σχολική ζωή με νέες προτάσεις και συ
μπεριφορές. Ιδιαίτερα στο ολοήμερο νηπιαγω
γείο, όπου η δημιουργικότητα του εκπαιδευτι
κού έχει απέραντα περιθώρια έκφρασης, 
δίνεται μια σημαντική ευκαιρία για διαδι
κασίες επιτυχούς ένταξης των αλλοδα
πών μαθητών στα μορφωτικά δρώμενα. 
Μια σωστή ένταξη στο νηπιαγωγείο 
θα έχει αναμφίβολα πολύ θετικές συ
νέπειες για τις υπόλοιπες σχολικές 
βαθμίδες (Χρυσαφίδης, 2004). 

Ο σεβασμός λοιπόν του ενός προς 
τον άλλο, μέσω της κατανόησης της πο
λιτισμικής ή θρησκευτικής του ταυτό
τητας, της γλώσσας, καθώς και η απο
δοχή της διαφορετικότητας βοηθούν τα 
παιδιά να κατανοήσουν την πολλαπλότη
τα και τη γοητεία του κόσμου. Με αυτή την 
προοπτική μπορούν να πραγματοποιηθούν δρα
στηριότητες και εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους 
γονείς και άλλους αρμόδιους φορείς ή συλλόγους (π.χ. 
χοροί, τραγούδια, φαγητά-γλυκά, δραματοποίηση ξενόγλωσσων παραμυθιών, μετα
φράσεις κειμένων κ.ά.). 

Η συνεργασία άλλωστε με τους γονείς στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στο νηπιαγω
γείο παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλήματα μάθησης και συμπεριφο
ράς και αλλοδαπών μαθητών προϋποθέτει προσωπική συμμετοχή, συντροφικότητα, εν-
συναίσθηση, εσωτερική ισορροπία, σταθερότητα και ευελιξία. Στο πλαίσιο της συνερ
γασίας με τους γονείς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες προκλήσεις και να 
επιτευχθούν μικρές αλλαγές, που η σταδιακή τους διεύρυνση μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για καλύτερη επικοινωνία τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και ανάμεσα στο σχο-



λείο και στην οικογένεια. Η επιλογή επομένως των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινω
νίας και χειρισμών είναι αποτέλεσμα γνώσεων, ευαισθητοποίησης και δημιουργικότη
τας. Οι Κουρκούτας & Ελευθεράκης (2008) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα μιας 
συμβουλευτικής παρέμβασης, η οποία σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τη συνεργασία 
και την επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών. Αναπτύχθηκαν συζητήσεις, δόθηκαν 
ερμηνείες, συμβουλές και καθοδηγήσεις (σε συνεργασία με ψυχολόγο) στα ακόλουθα 
θέματα: α) Μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών, β) αναπτυξιακές φάσεις και γνωστι-
κές/ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες ή ελλείμματα, γ) μελέτη στο σπίτι, δ) ψυχολογία 
του παιδιού και δυναμική της οικογένειας (στάσεις γονέων, ανταγωνισμοί μεταξύ 
αδερφών, επιβραβεύσεις, τιμωρία, κίνητρα, σχέσεις με συνομηλίκους), ε) προβλήματα 
συμπεριφοράς, στ) ο συμβολικός και επιστημονικός ρόλος του εκπαιδευτικού, ζ) ο ρό
λος του πατέρα στην ακαδημαϊκή και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, και 
η) ενσωμάτωση παιδιών μεταναστών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς αξιολόγησαν 
την παρέμβαση πολύ θετικά. 

Συμπερασματικά η αποδοχή της συνεργασίας με τους γονείς προϋποθέτει μια σειρά 
δομικών αλλαγών, σε συλλογικό/θεσμικό και σε ατομικό επίπεδο από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών (Μπρούζος, 2003). Οι αλλαγές αυτές, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβά
νουν τη διεύρυνση των αντιλήψεων σε σχέση με τους αμοιβαίους ρόλους γονέων και 
εκπαιδευτικών, την έμφαση που πρέπει να δώσουν οι εκπαιδευτικοί στις συνεργατικές 
σχέσεις με τους γονείς, τα νήπια και με άλλους επιστήμονες (Κουρκούτας & Ελευθερά
κης, 2008). Τα σχολεία που ανέπτυξαν επιτυχημένα προγράμματα συνεργασίας γονέ
ων και εκπαιδευτικών είχαν υιοθετήσει διευρυμένη αντίληψη για το ρόλο των γονέων 
σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου, αλλά και μια διευρυμένη αντίληψη σε σχέση 
με το συνεργατικό-συμβουλευτικό ρόλο των εκπαιδευτικών (Κουρκούτας & Ελευθερά
κης, 2008· Sheridan & Gutkin, 2000). 

Στο πλαίσιο αυτό η Νόβα-Καλτσούνη (2004) προτείνει στους εκπαιδευτικούς: 

Να επικοινωνούν με τους γονείς, τονίζοντας τους ότι η συμμετοχή και η υποστήρι

ξη των παιδιών τους έχουν μεγάλη επίδραση στη γενικότερη συμπεριφορά των παι

διών. Να τους εξηγήσουν ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν υψηλό επίπεδο μόρ

φωσης ή αρκετό ελεύθερο χρόνο. 

Να παρακινούν τους γονείς να συμμετέχουν στη σχολική διαδικασία από την ώρα 

που το παιδί τους πρωτοπηγαίνει στο σχολείο. 

Να διδάσκουν τους γονείς ότι δραστηριότητες όπως, π.χ., η ενασχόληση με εικονο

γραφημένες ιστορίες αυξάνουν τις δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. 

Να αναπτύσσουν προγράμματα για γονε'ίκή συμμετοχή, τα οποία περιλαμβάνουν 

υποδείγματα για τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει κανείς τα μικρά παιδιά να 

μαθαίνουν. 

Να δίνουν οδηγίες και να κινητοποιούν γονείς παιδιών που μειονεκτούν και οι 
οποίοι δύσκολα κινητοποιούνται. 

Να τονίζουν ιδιαίτερα ότι οι γονείς είναι συνεργάτες του σχολείου και ότι η συμμε

τοχή τους είναι απαραίτητη και πολύτιμη. 



2.2. £.Tpawifcé£ eni-n/xnuéVMÇ enifcoivwiaç uè. τοι/ζ νον^ίς 

Η έννοια της επικοινωνίας είναι πολυδιάστατη και αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό 

πεδίο στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των αν

θρώπων, κατά την οποία μεταφέρονται πληροφορίες μέσα σε κλίμα αμοιβαιότητας και 

εμπιστοσύνης. Στον εκπαιδευτικό χώρο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της παιδα

γωγικής ατμόσφαιρας, που βοηθά στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύ

νης και αλληλοβοήθειας μεταξύ παιδαγωγών - παιδιών, παιδιών μεταξύ τους και παι

δαγωγών - γονέων. Οι διάφορες παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας, κυρίως μεταξύ 

γονέων - εκπαιδευτικών, αναπτύσσονται κυρίως στα πρακτικά και όχι στα θεσμικά 

πλαίσια της όλης πολιτικής του προσχολικού χώρου (Λαλούμη-Βιδάλη, 1996). 

Ο σκοπός της επικοινωνίας είναι αυτός που τις περισσότερες φορές προσδιορίζει 

και τη μορφή της. Έτσι μια ευρύτητα στόχων στη συνεργασία γονέων - νηπιαγωγών 

προκαλεί ποικιλία πρακτικών τρόπων επαφής και αποφυγή του κινδύνου μονοσήμα

ντης γραμμικής κατεύθυνσης. 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες τυπολογίες για τη σχέση που αναπτύσσε

ται ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια. Ο Tomlinson (1991) διακρίνει μεταξύ 

των ακόλουθων τεσσάρων τρόπων επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο: 

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείου - οικο

γένειας μέσω επιστολών, σημειωμάτων, αναφορών 

και επισκέψεων. 

Προσωπική συμμετοχή των γονέων σε δραστηριό

τητες εκπαιδευτικής φύσης (εργασία στην τάξη ή 

στο σπίτι). 

Άτυπη συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες 

του συνδέσμου γονέων (ως μελών του ακροατηρίου 

ή με άλλη παθητική παρουσία). 

Επίσημη συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του 

σχολείου (ως εκλεγμένων μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ενός εκτελεστικού σώματος, όπως 

είναι οι σύλλογοι γονέων). 

Η πιο εύχρηστη και γενικότερα αποδεκτή κατηγοριοποίηση των τρόπων με τους 

οποίους το σχολείο όχι μόνο επικοινωνεί αλλά και συνεργάζεται με τις οικογένειες των 

μαθητών έχει προταθεί από την Epstein (1995) και περιλαμβάνει τους ακόλουθους έξι 

τύπους σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών μικροσυστημάτων: 

Επικοινωνία σχολείου - οικογένειας. Ενημέρωση των γονέων για τα σχολικά προ

γράμματα και την πρόοδο των παιδιών και ενημέρωση του σχολείου για τις συνθή

κες που επικρατούν στο σπίτι και ειδικά σε ό,τι αφορά τη μάθηση και τη συμπερι

φορά του παιδιού. 

Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο σχολείο. Προσφορά υπηρεσιών των γονέων σε 

θέματα του σχολείου. 



Βοήθεια του σχολείου στο σπίτι, ως υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη μάθηση. 

Πρόσθετη βοήθεια από το σχολείο στην κατ' οίκον εργασία του παιδιού. 

Συμμετοχή των γονέων σε θέματα διοίκησης του σχολείου, καθώς και στη λήψη απο

φάσεων που αφορούν τα παιδιά τους. 

Συνεργασία σχολείου - οικογένειας - κοινότητας για την αξιοποίηση πόρων και υπη

ρεσιών για τις ανάγκες του σχολείου. 

Η ιδανική αυτή μορφή επικοινωνίας δεν παρατηρείται ασφαλώς σε όλα τα σχολεία, 

αφού άλλα την προωθούν με διάφορους τρόπους, ενώ άλλα, ανάλογα με το κλίμα και 

την «κουλτούρα» (τάση για καινοτομίες, διάθεση συνεργασίας, ανοιχτότητα/κλειστό-

τητα), την αποτρέπουν. 

Για την ανάπτυξη συνεργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική επι

κοινωνία με τους γονείς, μέσω κυρίως των προγραμματισμένων συναντήσεων, ώστε 

όλοι οι γονείς να ενημερώνονται, και η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί με εναλλακτι

κούς τρόπους, όπως: 

Επαφή με τους γονείς όταν έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους από το ολοήμερο 

νηπιαγωγείο. Η συχνή αυτή άτυπη επαφή είναι πολύτιμη για την καλλιέργεια θετικού 

κλίματος και εξοικείωσης με τους γονείς. 

Πίνακας ανακοινώσεων που είναι αναρτημένος στην είσοδο του νηπιαγωγείου για 

την ενημέρωση των γονέων. 

Προγραμματισμένες συναντήσεις ατομικά ή ομαδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

κοινωνικούς λόγους, επίλυση προβλημάτων ή λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένα 

θέματα που απασχολούν τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα παιδιά, 

κατόπιν συνεννόησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη Λαλούμη-Βιδάλη (1996), η προ

γραμματισμένη, ατομική κυρίως, συνάντηση απαιτεί από τον/τη νηπιαγωγό να έχει 

κατάλληλα προετοιμαστεί, δηλαδή: α) Να έχει προσδιορίσει ακριβώς το λόγο της 

συνάντησης και τους στόχους που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Μπορεί να έχει 

συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές πληροφορίες για την οικογένεια και το παιδί β) Η 

συνάντηση είναι προτιμότερο να γίνεται σε ένα ευχάριστο, φιλικό περιβάλλον, ώστε 

οι γονείς να αισθάνονται ήρεμοι, γ) Η επικοινωνία καλό είναι να γίνεται στο επίπε

δο του γονέα. Να μη χρησιμοποιούνται εξεζητημένοι εκπαιδευτικοί όροι, που πιθα

νόν δεν γίνονται κατανοητοί από τους γονείς, δ) Να τονίζονται τα θετικά στοιχεία 

του παιδιού. Όταν υπάρχουν δυσκολίες, ο/η νηπιαγωγός θα πρέπει να εξηγήσει με 

ποιους τρόπους σκοπεύει να βοηθήσει το παιδί και πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι οι 

γονείς να συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια αυτή. ε) Ο/η νηπιαγωγός ενθαρρύνει 

το γονέα να μιλήσει ελεύθερα, τον ακούει προσεκτικά, δεν τον διακόπτει και απο

φεύγει διαπληκτισμούς μαζί του. Οι γονείς πάλι από την πλευρά τους πολύ γρήγορα 

αντιλαμβάνονται εάν ο/η νηπιαγωγός ακούει παθητικά ή ενεργητικά το πρόβλημα 

τους. Όταν συζητούν, χρειάζονται ενίσχυση, ενθάρρυνση, επιβεβαίωση, που επιτυγ

χάνονται χρησιμοποιώντας τη μη λεκτική συμπεριφορά (π.χ. οπτική επαφή, εκφρά

σεις του προσώπου, γλώσσα και στάση του σώματος, φυσική απόσταση), που δεί

χνουν ότι ο/η νηπιαγωγός τους παρακολουθεί προσεκτικά (Ivey, Gluckstern, & 

Bradford-Ivey, 1996· Μαλικιώση-Λοΐζου, 1998, 2001· Πολεμικός & Κοντάκος, 2002). 



Χρειάζεται επίσης ευαισθησία σε ορισμένα θέματα και δεν συνιστάται ο/η νηπιαγω

γός να πιέζει τους γονείς να συζητήσουν κάτι για το οποίο εκείνοι δεν νιώθουν άνετα. 

στ) Η συνάντηση δεν πρέπει να διαρκεί πολύ και θα πρέπει να τελειώνει με θέμα τον 

προγραμματισμό της επόμενης επαφής τους, μέσα σε κλίμα οικειότητας και συμπά

θειας. 

Τηλεφωνικές επικοινωνίες, κυρίως για λόγους έκτακτης ανάγκης, άμεσης ενημέρω

σης ή για διευκρινίσεις. 

Ενημερωτικές συναντήσεις ή επιμορφωτικά σεμινάρια με ειδικούς επιστήμονες για 

θέματα παιδαγωγικά, υγιεινής, σχέσεων, συμπεριφορών και ενημέρωσης σε ειδικά 

θέματα. 

Οι νηπιαγωγοί δίνουν ιδέες και οδηγίες στους γονείς σχετικά με τις δραστηριότητες 

μάθησης, ώστε οι γονείς να τις συμπληρώνουν και να τις εμπλουτίζουν στο σπίτι και 

στον ελεύθερο χρόνο του νηπίου. 

Η ενημέρωση των γονέων προτείνεται να γίνεται με ανακοινώσεις στον πίνακα ανα

κοινώσεων, με γραπτά μηνύματα, με προσκλήσεις και με ενημερωτικά φυλλάδια για τις 

διάφορες εκδηλώσεις. Για κάθε δραστηριότητα συναντήσεων είναι απαραίτητο να γίνε

ται κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτικού με συλλογή υποστηρικτικού υλικού και 

σε συνεργασία με τον/τη σχολικό/-ή σύμβουλο προσχολικής αγωγής. Καλό είναι επίσης 

να λαμβάνεται υπόψη το ωράριο εργασίας των γονέων και το μορφωτικό επίπεδο, κα

θώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε γονέα (γονείς ΑΜΕΑ, μετανάστες κ.ά.). 

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταστήσουν τους γονείς συμμέτο

χους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενημερώνοντας τους συστηματικά με πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους για το πρόγραμμα που ακολουθείται, για τους στόχους που θέ

τουν, για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και για τη βοήθεια που θα ήθελαν από 

εκείνους, προτρέποντας τους να διατυπώνουν ερωτήσεις και να αναφέρονται στους 

προβληματισμούς και στις προσδοκίες τους (Dodge & Colker, 1998). Αυτές οι συναντή

σεις είναι σκόπιμο να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με ιδιαίτερη 

όμως έμφαση στην αρχή της πρώτου μήνα προσαρμογής των νηπίων. Ο/η νηπιαγωγός 

βοηθάει τους γονείς να γνωρίσουν το χώρο, να νιώσουν άνετα, να ενημερωθούν για τα 

προγράμματα, τις δραστηριότητες, τους κανονισμούς λειτουργίας του ολοήμερου νηπια

γωγείου, τις υποχρεώσεις τους, να δώσουν πληροφορίες για τα παιδιά τους, να μιλή

σουν δηλαδή για τις συνήθειες, το επίπεδο αυτονομίας, τα ενδιαφέροντα και τις ανά

γκες τους, ώστε να τα προετοιμάσουν κατάλληλα και να διευκολύνουν καλύτερα την 

προσαρμογή τους. 

Αφού προχωρήσει σε κάποιο βαθμό αυτή η συνεργασία, ο/η νηπιαγωγός σε τακτές 

προγραμματισμένες συναντήσεις ενημερώνει τους γονείς για την εξέλιξη του προγράμ

ματος του ολοήμερου νηπιαγωγείου, για την πρόοδο και τα επιτεύγματα των παιδιών, 

δείχνοντας τους ατομικούς φακέλους και τις εργασίες τους, για την ψυχοκοινωνική 

τους προσαρμογή και για τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους. 

Όταν παρουσιάζονται όμως δυσκολίες, μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχει η 

συνάντηση όταν ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να ακούσει τους γο

νείς και να υιοθετήσει μια ειλικρινή και ανοιχτή στάση απέναντι τους, θέτοντας από κοι

νού στόχους για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αλληλοενημέρωση (Dodge 



& Colker, 1998). Επιπρόσθετα μια κοινή εκδήλωση γονέων, παιδιών και νηπιαγωγών, 

όπως ένας περίπατος, όπου όλοι μαζί θα φάνε, θα παίξουν και θα συζητήσουν ελεύθε

ρα, γίνεται μια ευκαιρία για μάθηση. Η άνετη ατμόσφαιρα ευνοεί την ανταλλαγή από

ψεων πάνω σε θέματα αγωγής, για την καθημερινή ζωή στην οικογένεια, στο νηπιαγω

γείο, για θέματα αμοιβαίας ανασφάλειας και παρεξηγήσεων (Πανταζής, 1995). Επίσης 

οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο για να βοηθήσουν στην προετοιμα

σία και στην οργάνωση γιορτών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων 

(Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 1991). 

Τονίζεται ότι η χρήση όλων των δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν γίνεται επιλεκτικά 

από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα με το πρόσωπο που έχει απέναντι του και τον προβλημα

τισμό που εκείνο προβάλλει. Συχνά είναι πολύ δημιουργικό να πραγματοποιούνται ομα

δικές συναντήσεις γονέων ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις επισκέψεις κατ' οίκον, κυρίως 

όταν υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες μετακίνησης των γονέων (π.χ. οικονομικοί λόγοι, αρ

ρώστια κ.ά.) ή όταν γίνεται μια συστηματική παρατήρηση και παρακολούθηση ενός παι

διού που παρουσιάζει δυσκολίες προσαρμογής ή συναισθηματικές δυσκολίες (π.χ. άγχος 

αποχωρισμού, σχολική φοβία, επιλεκτική βουβαμάρα κ.ά.), για τον εμπλουτισμό ενός 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, σε συνεργασία πάντοτε με τους ειδικούς 

της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΚΔΑΥ) της περιοχής τους. 

Οι καλές σχέσεις μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων ενισχύονται ακόμα περισσότερο 

όταν συγχρόνως οργανώνονται περιοδικές συναντήσεις σε ομαδικό επίπεδο. Τέτοιες 

συγκεντρώσεις γίνονται, π.χ., στην αρχή του έτους, προκειμένου να δοθούν γενικές οδη

γίες για τον τρόπο εργασίας, αλλά και επεξηγήσεις για ορισμένα σημεία του προγράμ

ματος ή πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού κ.ά. Επίσης γίνονται και κατά τη 

διάρκεια του έτους, όταν καλούνται ειδικοί ομιλητές για να αναπτύξουν θέματα γενι

κού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Τέλος μπορεί να γίνουν και στη λήξη του έτους, με σκοπό 

ένα γενικό απολογισμό ή κάποια εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν τα παιδιά τους 

(Λαλούμη-Βιδάλη, 1996). 

Η σπουδαιότητα των ομαδικών συναντήσεων έγκειται κυρίως στις ευεργετικές επι

δράσεις του κάθε μέλους της ομάδας ή αλλιώς στη δυναμική της ομάδας. Δημιουργεί

ται έτσι ένας σύνδεσμος μεταξύ τους και διατηρείται η επικοινωνία με το ολοήμερο νη

πιαγωγείο. Σημαντικά χαρακτηριστικά των ομαδικών συναντήσεων είναι τα εξής: 

Να παρέχουν μεγαλύτερο πλούτο ερεθισμάτων και περισσότερες ευκαιρίες για θετι

κές ή αρνητικές ενισχύσεις. 

Να δημιουργούν μέσα στην ομάδα τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ποικιλία αλληλε

πιδράσεων και συναλλαγών. 

Να παρέχουν πρότυπα συνομηλίκων που αποτελούν σημαντικό κίνητρο για αλλαγή 

συμπεριφοράς. 

Να προσφέρουν ευκαιρίες για κάθαρση και λύτρωση μέσα από την εξωτερίκευση 

και το μοίρασμα των εμπειριών, γεγονός που βοηθάει τα άτομα να νιώθουν λιγότερη 

μοναξιά και να αποκτούν διορθωτικές εμπειρίες. 

Να παρέχουν την ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να δείξουν αλληλοκατανόηση και 

συντροφικότητα. 



Να δίνουν έμφαση στο «εδώ και τώρα». 

Να δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να αξιολογήσει τη συμπεριφορά των άλλων, τα 

λάθη, τις παραλείψεις, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, καθώς και να μοιραστεί 

τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις του και την ενίσχυση που παίρνει από τους άλλους 

γονείς. 

Να δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να εξερευνήσει τις σχέσεις, τις αξίες, την εικό

να για τον εαυτό του και τα αισθήματα απόρριψης ή θυμού που μπορεί να βιώνει. 

Οι ομαδικές συναντήσεις αποτελούν ένα μικρόκοσμο της κοινωνίας, ένα δείγμα της 

πραγματικότητας, μέσα στην οποία δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να δουν τις 

σχέσεις τους και τα μοντέλα επικοινωνίας, μέσα όμως σε κλίμα αποδοχής, ενσυναί-

σθησης και εμπιστοσύνης. 

Για να είναι όμως πραγματικά αποτελεσματική μια ομαδική συνάντηση γονέων - νη

πιαγωγών σε πρακτικό επίπεδο, θα πρέπει ο/η νηπιαγωγός να προσέξει τα παρακάτω 

(Λαλούμη-Βιδάλη, 1996· Μπεχράκη, 2002· Winnicott, 1995): 

• Το μέγεθος της ομάδας θα πρέπει να είναι μικρό. Ιδανικά θα πρέπει να περιλαμ

βάνει το πολύ είκοσι πέντε άτομα, ώστε να μπορούν όλοι να συμμετέχουν ενεργά 

στη συζήτηση. Είναι επικοινωνιακό και λειτουργικά αποτελεσματικό να σχηματίζε

ται ο «κύκλος» της ομάδας. 

• Η έμφαση στις συναντήσεις γονέων πρέπει να δίνεται πάντα σε συνήθη αναπτυξια

κά θέματα, που ενδιαφέρουν άμεσα και που αντιμετωπίζουν οι γονείς με τα παιδιά 

τους. Τα θέματα συζήτησης είναι σωστό να επιλέγονται ανάλογα με τις προσδοκίες 

ή τις επιθυμίες των γονέων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα θέματα που θα τους 

απασχολήσουν είναι κοινά και συνήθη, ώστε και οι γονείς να νιώσουν πιο άνετα να 

μιλήσουν γι’ αυτά. 

• Τη συνοχή της ομάδας. Ο/η νηπιαγωγός-συντονιστής/συντονίστρια πρέπει να φρο

ντίσει να «δέσει» την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μια καλή πρακτική στην 

αρχή είναι να ζητήσει από τον κάθε γονέα να μιλήσει για κάποια θετική εμπειρία 

που είχε ή έχει με το παιδί του. Αυτό βοηθάει όλα τα μέλη της ομάδας να αποκτήσουν 

επίγνωση της προσωπικής τους κατάστασης, αλλά και να αναγνωρίσουν ότι όλοι δια

θέτουν κάποιες δυνατότητες να έχουν καλές σχέσεις με τα παιδιά τους. 

• Επίσης στις αρχές των συναντήσεων με τους γονείς θα πρέπει ο/η νηπιαγωγός να 

μιλήσει για κάποιες θεωρητικές βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις γονέων - παι

διών και εκπαιδευτικών - μαθητών - γονέων. Ο/η νηπιαγωγός θα πρέπει να αντιμε

τωπίσει ρεαλιστικά το κάθε θέμα, αποφεύγοντας να μιλάει με υπονοούμενα, υπολο

γίζοντας ότι οι γονείς καταλαβαίνουν τα ευκόλως εννοούμενα. 

• 

• 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού-συντονιστή πρέπει να είναι ρόλος «διευκολυντή» και να 

διδάσκει στα μέλη της ομάδας πώς να ακούνε το ένα το άλλο, πώς να κατανοούν τα 

συναισθήματα των άλλων, να βοηθούν στις διευκρινίσεις και να προσφέρουν πιθα

νές λύσεις στο πλαίσιο της συλλογικής συμμετοχής. 

Πρέπει να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και ο χρόνος να μοιράζεται σε 

όλα τα μέλη. Κάθε γονέας θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να πει τη γνώμη του και 



• 

να συμμετάσχει στη συζήτηση. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μεγα

λύτερη επιτυχία έχουν οι συνα

ντήσεις εκείνες στις οποίες έχει 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή και 

των δυο γονέων και τοΰτο διότι 

είναι δυνατόν μια πιθανή διά

σταση απόψεων μεταξύ τους να 

βρει κοινή αποδεκτή λΰση με τη 

βοήθεια του/της νηπιαγωγού. 

Υπάρχουν όμως και γονείς που λόγω προσωπικών προβλημάτων είναι αδύνατο να 

συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και νιώθουν δυσφορία μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον ή έλλειψη ικανοποίησης. Ο/η νηπιαγωγός τότε θα πρέπει να προσπαθή

σει να προσεγγίσει την όλη κατάσταση με ευελιξία, ευρηματικότητα και κατανόη

ση, ώστε να διατηρήσει κάποια σχέση επικοινωνίας μαζί τους. 

• Στο τέλος κάθε συνάντησης πρέπει να καλούνται τα μέλη να συνοψίσουν τι έγινε και 

τι έμαθαν στη συγκεκριμένη συνάντηση, ώστε να διορθωθούν όλες οι εσφαλμένες 

εντυπώσεις που μπορεί να δημιουργήθηκαν. Να δίνεται η δυνατότητα στους γονείς 

να συμπληρώσουν κάποιο έντυπο, στο οποίο θα μπορούν να κάνουν επώνυμα ή 

ανώνυμα προτάσεις για βελτιώσεις και για θέματα μελλοντικών συναντήσεων. 

2.^. ZMörmara tf-nipifnç της νονε^ς tfi/uuero/ifc 

Είναι σημαντικό να δίνονται στους γονείς ευκαιρίες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου, προσφέροντας κυρίως εθελοντική βοήθεια. Οι γο

νείς μπορούν να γίνουν υποστηρικτές και συνεργάτες του νηπιαγωγείου όταν γνωρί

σουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων και κατανοήσουν τη συμπληρωματικότητα 

των ρόλων στην εκπαίδευση του παιδιού. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου 

αφορά κυρίως: 

Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (υλοποίηση αναλυτικού προγράμματος, αξιολόγη

ση της πορείας του μαθητή, συνεργασία κ.ά.). 

Τις παιδαγωγικές δραστηριότητες (σχολικές γιορτές, πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχα

γωγικές εκδηλώσεις, προγράμματα αγωγής υγείας κ.ά.). 

Τις διοικητικές δραστηριότητες (υλικοτεχνική υποδομή, γραμματειακή υποστήριξη, 

θέματα προσωπικού κ.ά.). 

Στην Ελλάδα η νομοθεσία (ν. 1566/85, άρθρο 53) προβλέπει τη συμμετοχή των γονέ

ων σε θέματα διοικητικά και διαδικαστικά της σχολικής κοινότητας και ακόμα υποδει

κνύει την ανάγκη συνεργασίας του/της νηπιαγωγού με την οικογένεια σε τακτά χρονι

κά διαστήματα για ενημέρωση των γονέων. Δεν υπάρχει όμως κάποιο επίσημο πρό

γραμμα της πολιτείας για τους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης, επικοινωνίας και 

συνεργασίας σχολείου - οικογένειας (Γκλιάου-Χριστοδοΰλου, 2006). Συνήθως ο ρόλος 



των γονέων περιορίζεται σε καθήκοντα ρουτίνας (επισκευές σχολείου κ.ά.), πολιτιστι
κές δραστηριότητες, προβλήματα σχολείου και συμπαράσταση στο έργο του σχολείου 
και του εκπαιδευτικού. 

Για την ουσιαστική όμως και γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με 
την οικογένεια θα βοηθούσε ιδιαίτερα εάν οι γονείς υποστήριζαν την εκπαίδευση του 
παιδιού τους στο νηπιαγωγείο με τους εξής τρόπους: 

• Με το να έχουν προσωπική επαφή με τον/τη νηπιαγωγό, γιατί τότε έχουν τη δυνατό

τητα να τον/την ενημερώνουν για τις εξωσχολικές δραστηριότητες, τις συνήθειες, τα 

ενδιαφέροντα, αλλά και τα προβλήματα του παιδιού τους. 

Συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία. • 

• 

• 

• 

• 

• 

Προσφέροντας εθελοντική βοήθεια στο σχολείο (προσφορά υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, είτε μόνιμα είτε ευκαιριακά, π.χ. σε συγκεκριμένες 
σχολικές εκδηλώσεις), ανάλογα με τις δυνατότητες, τις γνώσεις και τα ενδιαφέρο
ντα τους. 

Εθελοντική κοινοτική εργασία (με βάση το σχολείο και τις ανάγκες του). 

Συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση εκδηλώσεων ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Συμμετέχοντας μαζί με τους μαθητές και τους/τις νηπιαγωγούς σε συλλογικές δρα

στηριότητες που οργανώνονται από το σχολείο και δίνουν την ευκαιρία σε όλους να 

αποκτήσουν κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες. 

Συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το σχολείο ειδικά 

για τους γονείς (Γεωργίου, 2000). 

Το ζητούμενο βέβαια που προκύπτει είναι σε ποιες από τις παραπάνω επιμέρους 
δραστηριότητες μπορούν να συμμετάσχουν οι γονείς, ώστε η συνεργασία με την οικο
γένεια να ενσωματωθεί λειτουργικά στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. 
Οι εκπαιδευτικοί αρχικά οφείλουν να παρουσιάσουν στους γονείς τα θέματα στα 
οποία επιθυμούν τη συνεργασία τους και να τους αφήσουν να επιλέξουν σε ποια μπο
ρούν να ανταποκριθούν, με βάση το διαθέσιμο χρόνο τους και τις δυνατότητες τους. 
Σημαντικό είναι επίσης να δοθεί η πρωτοβουλία στους γονείς για αυτοδιαχείριση και 
συν-δημιουργικότητα. Τα οφέλη από τη γονε'ίκή συμμετοχή είναι διπλά, και για τους 
ίδιους τους γονείς αλλά και για τα παιδιά τους, τα οποία νιώθουν υπερήφανα βλέπο
ντας τους να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση τους (Dodge & Colker, 1998). 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο αποτελεί λύση και πρόκληση συνάμα, ώστε το σχολείο να 
είναι ανοιχτό στην οικογένεια, προτείνοντας και εφαρμόζοντας διαδικασίες οργανω
μένης συμμετοχής των γονέων. Χάρη στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου οι γονείς 
θα μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν μέσα στο σχολείο. Η αξιοποίηση τους μπορεί να 
ξεκινάει από τη βοήθεια στο σερβίρισμα ή τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών 
κατά τη φύλαξη και να καταλήγει στη χρηματοδότηση ή και στη διοργάνωση ποικίλων 
δραστηριοτήτων (Μπαμπάλης, 2006). 

Οι νηπιαγωγοί οφείλουν να αναγνωρίσουν την επιθυμία των γονέων για περαιτέρω 
ενεργό συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και να τους εν
θαρρύνουν, αφού προηγουμένως αξιολογήσουν: 



(α) Την προσωπική τους στάση, δηλαδή εάν θέλουν πραγματικά τη συμμετοχή τους. 
(β) Τη στάση των υπολοίπων ατόμων με τα οποία συνεργάζονται στον προσχολικό χώ

ρο, δηλαδή εάν οι γονείς είναι αποδεκτοί από όλους. 

Βασική προδιαγραφή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, κατά τη Λαλούμη-Βιδάλη (1996), 

αποτελεί η επισήμανση εκ μέρους του/της νηπιαγωγού του τομέα βοήθειας και συνερ

γασίας των γονέων που επιθυμεί να δει να αναπτύσσεται. Επειδή η ζωή στο ολοήμερο 

νηπιαγωγείο είναι ένας συνδυασμός πολλαπλών δραστηριοτήτων και διεργασιών, θα 

πρέπει ο/η νηπιαγωγός να δίνει προτεραιότητα αρχικά στον τομέα που πιστεύει ότι 

μπορεί να αποδώσει η συνεργασία του/της με τους γονείς και να μπορεί να προβλέπει 

τις πιθανές περιοχές μελλοντικής ανάπτυξης της συνεργασίας αυτής. 

Αρχικά ο/η νηπιαγωγός μπορεί να ξεκινήσει τη συνεργασία του/της από: 

• Την ανταλλαγή πληροφοριών. 

• Την προσφορά γνώσεων προς τους γονείς, με στόχο την προ

σωπική τους ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέλιξης και 

ανάπτυξης του παιδιού τους. 

• Την προσφορά βοήθειας στην οικογένεια σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες της ευρύτερης κοινότητας. 

Κατόπιν, για να συνδεθούν οι ιδέες με την πράξη, θα πρέπει να 
δοθούν απαντήσεις στο «πώς» θα υπάρξει πρακτική εφαρμογή. Ο 
στόχος είναι να δοθεί απάντηση στην ερώτηση: «Πώς θα γνωρίζει 
ο/η νηπιαγωγός εάν και ποιοι γονείς θέλουν να συνεργαστούν και 
σε ποιον τομέα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επιθυμία ή κάποια 
ανάγκη;» 

Είναι ευνόητο επομένως ότι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών 
θα πρέπει να αρχίσει πολύ νωρίς, για να γνωρίζουν από την αρχή ποιοι είναι οι γονείς 
που θα ήθελαν να βοηθήσουν. Με τον τρόπο αυτό ο/η νηπιαγωγός θα έχει αρκετές πλη
ροφορίες, τις οποίες, αφού τις εκτιμήσει και τις αξιολογήσει, θα μπορεί να προχωρήσει 
ανάλογα. 

Στο χρονικό διάστημα, π.χ., που γίνονται οι εγγραφές των νηπίων παρέχεται η καλύτε
ρη ευκαιρία για προφορική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο εργασίας της επόμενης 
χρονιάς, ενώ συγχρόνως μπορεί να συμπληρωθεί ένα έντυπο, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

• 

• 

• 

Βασικές οδηγίες των νηπιαγωγών προς τους γονείς που στέλνουν για πρώτη φορά 

τα παιδιά τους στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. 

Ερωτήσεις σχετικές με το μελλοντικό τρόπο συνεργασίας ή την παροχή υπηρεσιών 

στο χώρο του νηπιαγωγείου, όπως: «θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε ως γονέας 

στις δραστηριότητες που κάνουμε στο νηπιαγωγείο;» - «θα μπορούσατε να μας 

βοηθήσετε στην κατασκευή ενός πάγκου, στο βάψιμο ή στη συντήρηση του κήπου;» 

Ερωτήσεις σχετικές με το υλικό που είναι απαραίτητο στις διάφορες δραστηριότητες. 

Όταν μελετηθούν όλα τα παραπάνω και γίνει κατάλληλη προετοιμασία, τότε η συμ

μετοχή μπορεί να υπάρξει στα ακόλουθα επίπεδα: 



• 

• Η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων στη λήψη των αποφάσεων απαιτεί συ

στηματική και σωστή πληροφόρηση από τη μεριά του/της νηπιαγωγού. Οι γονείς, 

όταν έχουν πλέον κατανοήσει τους σκοπούς του προγράμματος, αισθάνονται και οι 

ίδιοι ευχάριστα με τη συμμετοχή τους. Τότε αναπτύσσουν επιτυχείς σχέσεις με τον 

υπόλοιπο κοινωνικό χώρο και όχι μόνο μεταφέρουν πληροφορίες από έξω προς τα 

μέσα, αλλά και αντιθέτως, βοηθώντας τη θετική εικόνα της προσχολικής μονάδας. 

• Η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων στον προγραμματισμό είναι επιθυμητή 

όταν ο/η νηπιαγωγός μπορεί να προβλέψει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 

που προτείνουν οι γονείς (π.χ. θεματολογία ομιλίας, προετοιμασία γιορτής, δημι

ουργία εκδηλώσεων κ.ά.). 

Η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες (π.χ. προγραμματι

σμένες δράσεις, εκδρομές, επισκέψεις, ειδικά θέματα-project, ενασχόληση με παιδιά 

που χρειάζονται φροντίδα και προσοχή) καλό θα είναι να γίνεται με την πολύ προσε

κτική επίβλεψη του/της νηπιαγωγού. 

Στη διαδικασία επίσης ανάπτυξης συστηματικής και δημιουργικής συνεργασίας με 
τους γονείς είναι θετική η συμβολή των νηπιαγωγών να προτρέπουν τους γονείς να 
υποστηρίζουν τη μάθηση των παιδιών τους και στο σπίτι, ως συνέχεια των προσεγγίσε
ων και των στόχων που υιοθετούνται στο νηπιαγωγείο. Πρέπει να τους προτείνουν να 
παρακινούν τα παιδιά τους να παρατηρούν και να αναρωτιούνται για τον κόσμο γύρω 
τους και για το περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τα να συγκρίνουν, να επιλύουν προβλήμα
τα, να διατυπώνουν ερωτήσεις και υποθέσεις και να κάνουν προβλέψεις για τα φαινό
μενα και τις καταστάσεις που συναντούν. Μέσα από τη βιωματική και την ενεργητική 
μάθηση εξερευνούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους, υιοθετούν θετικές στά
σεις και αποκτούν δυνατά κίνητρα μάθησης. Επιπλέον οι εμπειρίες τους και τα πρότυ
πα μάθησης διαμορφώνονται μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους (Greeno et al., 1996· Piaget & Inhelder, 1969-

Rogoff, 1994· Vygotsky, 1978). 

Η επαφή επίσης και η γνωριμία των νηπίων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον πα
ρέχει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον κόσμο των ενηλίκων, τον τρόπο ζωής των άλ
λων παιδιών και να χρησιμοποιήσουν όλα τα ερεθίσματα του κοινωνικού και του φυσι
κού περιβάλλοντος της κοινότητας για να αποκτήσουν ποικίλες εμπειρίες, οι οποίες οδη
γούν στην κατανόηση των σχέσεων που χρειάζονται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. 
Μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου το παιδί προσπαθεί να μεταφέρει ρόλους από το άμε
σο κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει, όπως π.χ. το ρόλο του οδηγού λεωφορείου, του για
τρού, του αστυνομικού, του φούρναρη κτλ., προσπαθώντας έτσι να κατανοήσει όχι μόνο 
τον κοινωνικό ρόλο αυτών των ατόμων, αλλά και να μάθει τους χώρους όπου ζουν τα άτο
μα αυτά και το άμεσο περιβάλλον τους (Λαλούμη-Βιδάλη, 1996). Οι εθελοντές γονείς 
που συνεργάζονται στενά με το νηπιαγωγείο μπορούν να προσφέρουν άπειρες ευκαιρίες 
προς αυτή την κατεύθυνση για την κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων (π.χ. επισκέψεις σε 
επαγγελματικούς χώρους, ομιλίες, σχετικό υλικό στις γωνιές, παιχνίδια ρόλων κ.ά.). 

Στην περίοδο των εγγραφών βοηθούν στη γνωριμία των γονέων με το σχολείο έντυ
πα με σχετικά ενημερωτικά άρθρα, σχετικές δημοσιεύσεις στη σχολική ή στην τοπική 
εφημερίδα, πόστερ, εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση· επίσης η αποστολή 



ενημερωτικών φυλλαδίων στους γονείς, που είναι σχετικά με τις σχολικές δραστηριό

τητες, καθώς και η «χρησιμοποίηση» αυτών που είναι μέλη συλλόγων για την πραγμα

τοποίηση εθελοντικών δράσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της εθελοντικής προσφοράς των γονέων, καθώς αποτελούν με 

αυτόν τον τρόπο υγιή και ενεργά πρότυπα κοινωνικής δράσης, προτείνουμε τις εξής εν

δεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να είναι εφαρμόσιμες στην ελληνική πραγ

ματικότητα (βλ. και Γκλιάου, 2005, 2006- Λαλούμη-Βιδάλη, 1996): 

Να φροντίζουν για την αγορά των αναλώσιμων υλικών - χρωμάτων, χαρτιού, ψαλι

διών, χαρτονιών κ.ά. Καλό είναι να συγκεντρώνονται χρήματα, τα οποία θα τα δια

χειρίζεται μία επιτροπή γονέων. 

Να φέρνουν στο νηπιαγωγείο υλικό που είναι άχρηστο στο σπίτι, αλλά χρήσιμο για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο και για τη δημιουργία «γωνιών», όπως 

παλιά παιχνίδια, παραμύθια, παζλ, αποκόμματα εφημερίδων-περιοδικών, κάρτες, 

παλιές αποκριάτικες στολές-μάσκες, περούκες, συσκευασίες προϊόντων, τενεκεδάκια, 

χάρτινα κιβώτια, παλιά υφάσματα, κλωστές, χάντρες, είδη ραπτικής, παλιά κουζινι-

κά κ.ά. 

Να συνοδεύουν και να υποστηρίζουν τα παιδιά τους στις διάφορες επισκέψεις εκτός 

σχολείου (εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, π.χ. επισκέψεις 

σε επαγγελματίες, σε υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία κ.ά.). 

Να συμμετέχουν στην προετοιμασία και στην υλοποίηση δημιουργικών δραστηριο

τήτων και εκδηλώσεων μέσα στο σχολείο (συνοδεία για αγορά υλικών, εκτέλεση 

συνταγών μαγειρικής, προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.ά.). 

Να προσφέρουν τις γνώσεις που συνδέονται με το επάγγελμα τους (ημέρες γνωρι

μίας με τα επαγγέλματα των γονέων μας), με τις ευχάριστες ασχολίες τους ή τα χόμπι 

τους (φωτογραφία, εικαστικά, μουσική, χορό κ.ά.) σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, 

ανάλογα με τις δυνατότητες και το διαθέσιμο χρόνο τους, π.χ. δημιουργία παιδικής 

χορωδίας από χορωδούς γονείς, εκμάθηση παραδοσιακών χορών από μέλη χορευτι

κού συλλόγου. Η εφαρμογή των σχεδίων εργασίας, η οποία αποτελεί μία από τις προ

τεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο ΔΕΠΠΣ, μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη 

δυνατότητα. 

Να συμμετέχουν με τα παιδιά σε ομαδικά παιχνίδια στην αυλή ή στην τάξη, μαθαί

νοντας τους παιχνίδια που παίζανε και οι ίδιοι ως μαθητές. 

Να συνεργάζεται το σχολείο με την οικογένεια σε προγράμματα αναδυόμενου γραμ-

ματισμού (Λαλούμη-Βιδάλη, 1996) και να επεκτείνεται η διαδικασία μάθησης εκτός 

σχολείου. 

Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και άλλα άτομα της οικογένειας, όπως η για

γιά, ο παππούς και τα αδέρφια, δίνοντας πληροφορίες χρήσιμες για τη ζωή τους, τις 

εμπειρίες, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου καταγωγής τους και τις ασχολίες τους. 

Να συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπλασης του εξωτερικού χώρου του σχολείου και 

δεντροφύτευσης, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαί

δευσης. 



Να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων ατομικής υγιεινής, καθα

ριότητας, φαγητού, ύπνου-ξεκούρασης, ασφάλειας μέσα στο νηπιαγωγείο και στο 

σπίτι, λειτουργώντας ως πρότυπα για μίμηση. 

Να συμμετέχουν στις συναντήσεις με πρόσωπα και φορείς της εξουσίας και της τοπι

κής κοινωνίας, καθώς και με κοινωνικές υπηρεσίες, για να δείξουν στα παιδιά το 

χώρο της κοινότητας όπου ζουν (πλατείες, δρόμους, πάρκα, λαϊκή αγορά, σουπερ-

μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς, γραφεία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, δημαρχείο, 

νομαρχία, εκκλησία, πυροσβεστική, νοσοκομείο, ταχυδρομείο, θέατρο, ΟΤΕ, ΔΕΗ, 

πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, δικαστήρια, αστυνομία, αθλητικό γυμναστήριο, στέγη 

ανηλίκων, κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ΚΑΠΗ κ.ά.). 

Να οργανώνονται και να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστι

κού περιεχομένου σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (θεατρικές, μου

σικές, χορευτικές παραστάσεις, αφήγησης και δραματοποίησης παραμυθιών, εκθέ

σεις ζωγραφικής, εκδηλώσεις αγάπης, αιμοδοσίας, προληπτικού ελέγχου, προσφο

ράς βοήθειας, συγκέντρωσης χρημάτων, ρούχων, τροφίμων και παιχνιδιών σε συνερ

γασία με εθελοντικές οργανώσεις κ.ά.). 

Να συμμετέχουν σε θέματα διοίκησης του σχολείου και σε διαδικασίες λήψης απο

φάσεων, π.χ. διεκπεραίωση κτιριακών προβλημάτων από γονέα σύμβουλο δημοτι

κής/νομαρχιακής αρχής, διαμόρφωση του αύλειου χώρου από γονείς που εργάζονται 

στις υπηρεσίες του δήμου (γεωπόνο, αρχιτέκτονα, κηπουρό κτλ.). 

Παρακολούθηση από κοινού με τους γονείς εκπαιδευτικών σεμιναρίων από ειδικούς 

επιστήμονες για θέματα ψυχολογίας και εκπαίδευσης, που αφορούν τη μάθηση και 

τη συμπεριφορά των νηπίων, αλλά και θέματα υγιεινής (οδοντίατρος). 

Όπως επισημαίνει η Γκλιάου (2005, σελ. 80), «θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να δημι

ουργήσουν τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν γόνιμες συναλλαγές αυτοΰ του τΰπου. Να 

εξασφαλίζεται σεβασμός προς τους γονείς, οι οποίοι αποτελούν τους πρώτους και ση

μαντικούς δασκάλους των παιδιών τους, και να δημιουργείται πλαίσιο για ουσιαστικό 

διάλογο σχολείου - οικογένειας». Η επιλογή και η οργάνωση των δραστηριοτήτων εί

ναι αρμοδιότητα του σχολείου και κατά τη φάση της υλοποίησης τους είναι ευπρόσδε

κτη έως και επιβεβλημένη η συνεργασία με τους γονείς. 

Για να συνδυαστούν με επιτυχία τα παραπάνω, τα σχολεία και η τοπική αυτοδιοίκη

ση, σε συνεργασία με την πολιτεία, θα πρέπει να ενσωματώσουν διάφορα προγράμμα

τα εκπαίδευσης ενηλίκων και σχολές γονέων, σε συνδυασμό με τη διαρκή επιμόρφωση 

των νηπιαγωγών που υπηρετούν στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Στόχος τους πρέπει να εί

ναι η στήριξη των γονέων σε ζητήματα και προβλήματα που τους απασχολούν, καθώς 

και να ενδυναμώσουν το σύνδεσμο μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Το καλωσόρισμα 

της γονεϊκής συμμετοχής στα σχολεία αποτελεί μια αναγνώριση του ζωτικού κοινωνι

κού ρόλου των γονέων ως συνεργατών στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η πρόκληση 

είναι μεγάλη, οι δυσκολίες πολλές. Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και οι 

νηπιαγωγοί και οι γονείς, ώστε να τεθεί το ζήτημα της γονεϊκής συμμετοχής σε νέα βά

ση, πιο ουσιαστική και πιο δημιουργική (Μπαμπάλης, 2006). 



2Λ. Αο\ιί\εύοντας uè- τους νονείς 

Από τη μια μεριά δικαίωμα των νηπιαγωγών είναι να μπορούν να συμβάλλουν στη δια
μόρφωση του περιεχομένου της μάθησης, των στόχων που θα θέσουν και της παιδαγω
γικής πρακτικής που θα εφαρμόσουν. Ενώ, από την άλλη, δικαίωμα των γονέων είναι 
να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να συνεισφέρουν στον εμπλου
τισμό του προγράμματος και στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής (Ντολιοποΰλου, 
1999). Είναι όμως αλήθεια ότι για πολλούς γονείς επιτυχία στο πλαίσιο του νηπιαγω
γείου σημαίνει επίτευξη της σχολικής ετοιμότητας για την ομαλή μετάβαση των νηπίων 
στο δημοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί επομένως συχνά προσπαθούν να πείσουν τους 
γονείς για το διευρυμένο μαθησιακό και αναπτυξιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου, 
το οποίο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο παιδί και στη συνολική του ανάπτυξη, δί
νοντας έμφαση περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία μέσω του παιχνιδιού, της ευ
χαρίστησης και της αυτοαποκάλυψης. 

Συχνά όμως στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας εμφανίζονται προβλήματα 
που αφορούν τη συνεργασία γονέων - εκπαιδευτικών και απαιτούν άμεση διαχείριση 
και αντιμετώπιση. Γονείς λοιπόν και εκπαιδευτικοί δεν συνεργάζονται πάντοτε αποτε
λεσματικά (Γεωργίου, 2000). Ορισμένες μάλιστα φορές δίνουν την εντύπωση πως ανή

κουν σε δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, όπου 
μάχονται ο καθένας χωριστά για το καλό του 
παιδιού. Το παιδί όμως δεν βγαίνει ποτέ κερ
δισμένο σε μια τέτοια μάχη, διότι οι άνθρωποι 
που είναι υπεύθυνοι για τη ζωή του στο σχο
λείο και στο σπίτι πρέπει να συνεργάζονται, 
για να κάνουν τους χώρους αυτούς υποστηρι-
κτικοΰς και δημιουργικούς για το παιδί. 

Καταρχήν ο εξοπλισμός των ολοήμερων νη
πιαγωγείων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να κα
λύπτει τις ανάγκες του διευρυμένου και εμπλου
τισμένου προγράμματος με σύγχρονο υλικοτε

χνικό εξοπλισμό, που να διευκολύνει την ομαλή εναλλαγή των δραστηριοτήτων και να 
προσελκύει το ενδιαφέρον των νηπίων. 

Το ίδιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του θεσμού είναι και το ανθρώπινο 
δυναμικό. Η στελέχωση των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να γίνεται κατά προτε
ραιότητα και από νηπιαγωγούς που θέλουν πραγματικά να εργαστούν σ' αυτά και να 
στηρίξουν το θεσμό. Απαραίτητο είναι να συμπεριληφθεί και το βοηθητικό προσωπικό, 
το οποίο θα βρίσκεται συνέχεια στο χώρο του νηπιαγωγείου κατά τη λειτουργία του 
και θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες του (Μπαμπάλης, 2006). 

Σήμερα στα ολοήμερα νηπιαγωγεία συχνά πεδία σύγκρουσης με τους γονείς αποτε
λούν τα παρακάτω: 

Η καθαριότητα των χώρων και η υγιεινή στις τουαλέτες. 

Η σημερινή παροχή του μεσημεριανού φαγητού (ταπεράκια με φαγητό της προη

γουμένης μέρας, μη κατάλληλο πολλές φορές φαγητό, κατανάλωση μικρής ποσότη

τας φαγητού από τα νήπια κ.ά.). 



Η ώρα ανάπαυσης και χαλάρωσης. 

Ο χρόνος άφιξης και αποχώρησης των παιδιών από το νηπιαγωγείο. 

Η αναλογία νηπίων και εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς των νηπίων. 

Για την αντιμετώπιση των καθημερινών αυτών προβλημάτων προτείνονται τα εξής: 

Συνεχής επικοινωνία και συζήτηση με τους γονείς για τη διευθέτηση των προβλη
μάτων. Ξεκαθάρισμα των ρόλων και των ευθυνών του καθενός, ώστε να μην υπάρ
ξουν αργότερα παρερμηνείες. 

Συνέπεια στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας. Δεδομένου όμως του κοινωνικού 
ρόλου του ολοήμερου νηπιαγωγείου, οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να λαμβάνουν σοβα
ρά υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες των νηπίων, όπως σε περιπτώσεις χρόνιων ή 
ευαίσθητων οικογενειακών καταστάσεων, και να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά 
αυτά να αποχωρούν νωρίτερα, όπου αυτό επιβάλλεται. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέ
πει να ληφθεί για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς η πολύωρη 
παραμονή στο νηπιαγωγείο κουράζει και καταβάλλει τα παιδιά αυτά, δημιουργώ
ντας έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα. 

Διευθέτηση του χώρου για χαλάρωση και χωρισμός των παιδιών σε ομάδες. Η μία, π.χ., 

στη γωνιά της τηλεόρασης, η άλλη για χαλάρωση-ύπνο και ανάγνωση παραμυθιών. 

Δραστηριότητες σχετικές με την υγιεινή διατροφή και την καθαριότητα, μέσα από 

κουκλοθέατρο, ιστορίες, παραμύθια, ενημερωτικά σημειώματα και φυλλάδια προς 

τους γονείς κ.ά. 

Πιο διεξοδικά τώρα, για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς 

και συναισθηματικών δυσκολιών από την πλευρά των παιδιών, πρέπει οι νηπιαγωγοί 

να ξεκινήσουν από τα εξής βασικά ερωτήματα: 

• Ποια συμπεριφορά του παιδιού μας προβληματίζει περισσότερο; 

Συγκεκριμενοποιούμε και δίνουμε πλήρη και ακριβή περιγραφή της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς. 

• Πώς μπορούμε να κάνουμε συστηματική παρακολούθηση της συμπεριφοράς του 

παιδιού; 

Διερευνούμε ποιες μέθοδοι και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούμε ήδη, ή που γνω
ρίζουμε, θα μπορούσαν να μας δώσουν μια πλήρη και σαφή εικόνα της συμπεριφο
ράς του παιδιού, παρέχοντας μας όλες τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες. Αν 
εκδηλώνεται πριν ή μετά από κάτι, σε ποια δραστηριότητα, με ποια συχνότητα εμ
φανίζεται κτλ. 

• Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να «χειριστούμε» σωστά το παιδί; 

Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες 

τις σχετικές πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από τη συστηματική παρακολούθηση 

του παιδιού. 



Βασική βέβαια προϋπόθεση για να πετύχουμε στις προσπάθειες μας είναι η ανάλυ
ση της προβληματικής συμπεριφοράς, οι συνέπειες της, καθώς και η επαφή με την οικο
γένεια, γεγονός που θα μας διευκολύνει στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των δυσκολιών (Λιβανίου, 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτυχία του/της νηπιαγωγού εξαρτάται μετα
ξύ άλλων και από την κατάλληλη προετοιμασία του/της, την προσωπική του/της στάση 
απέναντι στα νήπια και τις ευκαιρίες που παρέχει σ' αυτά για αυτοέλεγχο και αυτοπει
θαρχία. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όσον αφορά τις δεξιότητες 
του/της νηπιαγωγού στην αντιμετώπιση της συμπεριφοράς, τα εξής: 

Την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τα νήπια (να δείχνει φιλικός/-ή και να επι
κοινωνεί μαζί τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων). 

Την αναγνώριση της ατομικότητας του κάθε παιδιού. 

Να συγκεντρώνει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για το ατομικό ιστορικό 

του κάθε παιδιού και να επισημαίνει τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του. 

Να ενθαρρύνει όχι μόνο την ατομική κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά των νηπίων, 

αλλά και την κοινωνική στάση της ομάδας (Λαλούμη-Βιδάλη, 1996). 

Όσον αφορά τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, 

θα πρέπει ο/η νηπιαγωγός: 

Να παρουσιάζει συνέπεια λόγων και πράξεων. 

Να επιδεικνύει το επιθυμητό μοντέλο συμπεριφοράς. 

Να δίνει θετικές ενισχύσεις. 

Να αποφεύγει την κριτική και την τιμωρία. 

Να υποδεικνύει τον τρόπο αλλαγής της συμπεριφοράς που επιθυμεί. 

Να θέτει όρια και να μαθαίνει τα νήπια να τα σέβονται. 

Να συνεργάζεται με τους γονείς. Δεν θα πρέπει να δίνει αποκλειστικές συμβουλές 

και δεν θα επιδιώκει να επιβάλει τη γνώμη του/της. Η προσφορά του/της μορφο

ποιείται μέσα από το ενδιαφέρον του/της, την κατανόηση που δείχνει, τις πληροφο

ρίες που δίνει και τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει. 

Να καθοδηγεί τα νήπια, ώστε να απασχολούνται δημιουργικά και να μην κουράζο

νται. 

Να συζητά σε ατομικό επίπεδο με κάθε νήπιο το προσωπικό του πρόβλημα και σε 

ομαδικό με όλα τα νήπια τα γενικά προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζο

νται στο χώρο του νηπιαγωγείου. 

Παιδιά, επίσης, που έχουν προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς αντιμετω
πίζουν δυσκολίες και στις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά, καθώς συχνά δέχονται την 
απόρριψη τους. Η απόρριψη ενός παιδιού βέβαια από τους συνομηλίκους του φαίνεται 
ότι συντελεί στη δημιουργία επιπλέον προβλημάτων στην προσαρμογή του και συνδέε
ται ιδιαίτερα με αύξηση των αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς. 



Παραδοσιακά οι περισσότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διαταρακτι-
κής και επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολείο ήταν εξατομικευμένες, δηλαδή απευθύ
νονταν αποκλειστικά στο μαθητή που παρουσίαζε την προβληματική συμπεριφορά. Σε 
αντίθεση με αυτόν τον εξατομικευμένο τρόπο αντιμετώπισης έχουν αρχίσει να εφαρ
μόζονται προγράμματα ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης, τα οποία στοχεύουν στην 
πρόληψη της επιθετικότητας, απευθύνονται στον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό και δί
νουν έμφαση στην ενδυνάμωση αποδεκτών συμπεριφορών (Hunter, 2003). 

Οι ακόλουθες περιπτώσεις παιδιών παρουσιάζονται συνήθως στο νηπιαγωγείο και 
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με τη συμπεριφορά τους, τα οποία απαιτούν τη 
συνεχή και την άμεση συνεργασία με τους γονείς. Για παράδειγμα, από τη μια μεριά 
υπάρχουν παιδιά που συχνά ενοχλούν και επηρεάζουν με τη συμπεριφορά τους την τάξη 
(είναι ζωηρά, χτυπούν, δαγκώνουν, πειράζουν τα άλλα παιδιά, γκρινιάζουν, πεισμώ
νουν, χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις, λένε ψέματα, δεν μοιράζονται τα παιχνί

δια με τα υπόλοιπα παιδιά, δυσκολεύονται 
να συγκεντρωθούν, διαπληκτίζονται συνέ
χεια και ζηλεύουν). Από την άλλη υπάρ
χουν παιδιά που δυσκολεύονται να συμμε
τάσχουν και να δημιουργήσουν κοινωνι
κές σχέσεις. Εμφανίζονται συχνά να έχουν 
χαμηλή αυτοπεποίθηση, δείχνουν ντροπα
λά, συνεσταλμένα και εσωστρεφή, αποφεύ
γουν να συμμετέχουν σε διάφορες δραστη
ριότητες και εμφανίζουν συναισθηματικές 
δυσκολίες προσαρμογής (π.χ. θυμό, φόβο, 
άγχος αποχωρισμού κ.ά.). 

Επίσης τα έντονα προβλήματα συμπε
ριφοράς συχνά υποδηλώνουν κακή επικοι
νωνία ή την ύπαρξη βίας μέσα στην οικο

γένεια. Πολλά από τα προβλήματα έχουν παροδικό χαρακτήρα και με έγκαιρη παρέμ
βαση μπορούν να μειωθούν ή και να μην εμφανιστούν ξανά. Ο Schaffer (1996) θεωρεί 
τα προβλήματα συμπεριφοράς αναπτυξιακό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, που 
οφείλεται κυρίως στον ελλιπή έλεγχο και στην ελλιπή φροντίδα εκ μέρους της οικογέ
νειας στις δραστηριότητες του παιδιού, καθώς και στην επίδραση του κοινωνικού περί
γυρου, ειδικά όταν γίνεται μάρτυρας βίας μέσα στην οικογένεια. 

Πιο συγκεκριμένα η πρώιμη εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από το παιδί συν
δέεται με διάφορα οικογενειακά δυναμικά χαρακτηριστικά (Πετρόπουλος & Παπαστυ-
λιανού, 2001). Αυτά συμπεριλαμβάνουν αναχρονιστικές και ανεπαρκείς πρακτικές κοι
νωνικοποίησης, ασαφή όρια στην οικογένεια, ανεπαρκή ή «διπλά» γονε'ίκά μηνύματα, 
ανεπαρκή αυτοέλεγχο από τους ενήλικους, ασυνεπείς ρόλους και κανόνες, συμπεριλαμ
βανομένων απειλών και επιθέσεων, χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, ιστορικό απωλειών 
(διαζυγίων, θανάτων) και δυσπιστία στην επικοινωνία σχολείου - οικογένειας. 

Οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην ποικιλία και στην πο
λυπλοκότητα των οικογενειακών διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες αντανακλώνται 
στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών στον προσχολικό χώρο. 

Είναι βέβαιο ότι οι δυσκολίες προσαρμογής και τα προβλήματα συμπεριφοράς ορισμέ-



νων παιδιών μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία μέσα στην τάξη και ζητήματα συ
γκρούσεων με τους γονείς. Στόχος των νηπιαγωγών είναι να αναπτύξουν μια νέα μορφή 
επικοινωνίας, μέσω της οποίας τα νήπια θα βελτιώσουν την κοινωνική δεξιότητα τους 
προσαρμογής. Από την άλλη πλευρά η συνεργασία τους με τους γονείς θα συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στις διαπροσωπικές σχέσεις με τα παιδιά τους (Λαλούμη-Βιδάλη, 1996). 

Ένα βασικό ζητούμενο στη διαδικασία αυτή είναι ο ορισμός του προβλήματος. Συ
χνά, ενώ βάζουν μια ταμπέλα στα παιδιά, π.χ. «ανήσυχος», «υπερκινητικός», «τεμπέ
λης», οι γονείς (αλλά και οι εκπαιδευτικοί) δεν είναι σε θέση να δώσουν μια καλή περι
γραφή, που να βοηθάει στην οργάνωση των στοιχείων, ώστε να επιχειρηθεί μια αλλα
γή. Η οργάνωση των πληροφοριών με τρόπο που να αποκαλύπτει κάτω από ποιες συν
θήκες δημιουργούνται τα προβλήματα συμπεριφοράς βοηθάει στην υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής για παρέμβαση, καθώς και στον πρόχειρο προσδιορισμό των στόχων της. 

Οι έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρώιμης παρέμ
βασης επισημαίνουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των γονέων τόσο στο επίπεδο 
της πρόληψης όσο και της παρέμβασης (για μια ανασκόπηση βλ. Τζουριάδου, 2001). 
Έχει παρατηρηθεί ότι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης γονέων και παιδιού, καθώς και 
η ενίσχυση του αισθήματος αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθησης των ίδιων των 
γονέων συμβάλλουν στη θετικότερη αποδοχή και αντιμετώπιση του παιδιού από τους 
γονείς, καθώς και στην αποδοτικότερη συνεργασία με τους ειδικούς. Η ιδιαιτερότητα 
του παιδιού αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα της οικογένειας και της κοινωνίας και 
στόχος των προγραμμάτων που οργανώνονται είναι η παράλληλη παροχή ψυχολογικής 
και κοινωνικής στήριξης στο παιδί και στην οικογένεια του. 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους γονείς η επιλογή των ενοτήτων που αφορούν 
την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες (ατο
μικές), που σχετίζονται με εκπαίδευση των γονέων στη διαχείριση συγκρούσεων και 
προβλημάτων, συμπληρώνουν και ενισχύουν τις άμεσες παρεμβάσεις για παιδιά με προ
βλήματα συμπεριφοράς, που πραγματοποιούνται στο χώρο του νηπιαγωγείου, εξασφα
λίζοντας έτσι τη συνέχεια στην παρέμβαση. Οι δράσεις που αναφέρονται στις επόμε
νες σελίδες στοχεύουν: 

Στην ενίσχυση και στη διαμόρφωση της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Στη μάθηση και στη χρήση διαδικασιών μη σωματικής τιμωρίας-πειθαρχίας. 

Σε τεχνικές αυτοδιαχείρισης του θυμού. 

Στην εκμάθηση εναλλακτικών και ευέλικτων συμπεριφορών. 

Στην έγκαιρη αναγνώριση της προβληματικής συμπεριφοράς. 

Στην ανάπτυξη θετικών προτύπων. 

Σε θέματα ανατροφής. 

Στη στήριξη των παιδιών σε προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική πολυπλοκότητα της ση

μερινής εποχής, που δυσχεραίνει τις διαπροσωπικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (οικο

γενειακό, επαγγελματικό, φιλικό), προτείνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμες οι προσωπικές 

προσπάθειες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης των γονέων σε φορείς παροχής 

υπηρεσιών συμβουλευτικής ή άλλους ειδικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 



Σημαντικά επίσης για την αίσθηση του «ανήκειν» των παιδιών σε ομάδες, που συμ
βάλλουν στην ανάπτυξη θετικών κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, είναι επίσης 
τα εξής: 

Η συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας (εκδρομές, επι
σκέψεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.). 

Η διοχέτευση της ενεργητικότητας του παιδιού σε δημιουργικές δραστηριότητες, 
καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, αθλήματα, παιχνίδια κ.ά., που να ενδιαφέρουν το ίδιο 
το παιδί. 

Η επίδειξη των επιθυμητών συμπεριφορών από τους γονείς προς τα παιδιά ως πρό
τυπο. 

Πιο συγκεκριμένα η άσκηση ελέγχου και η επιβολή πειθαρχίας είναι ένα από τα βα
σικά θέματα που απασχολούν τους γονείς. Η επιβολή πειθαρχίας αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και την προσαρμογή 
του στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά στα οποία οι γονείς επιβάλλουν όρια και κανόνες, και 
μπορούν να συμμορφωθούν, νιώθουν ασφάλεια και ικανοποίηση από τον εαυτό τους. 
Αντίθετα τα παιδιά στα οποία οι γονείς τους δεν μπορούν να ασκήσουν πειθαρχία νιώ
θουν ανασφάλεια και μπορεί να αναπτύξουν διάφορα προβλήματα και κυρίως ανυπα
κοή και αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Ορισμένες βασικές αρχές, κατά τον Herbert (1996), που μπορούν να δοθούν από 
τον/τη νηπιαγωγό, ώστε να βοηθήσουν τους γονείς στην άσκηση πειθαρχίας, είναι: 

Το παιδί έχει ανάγκη από όρια και κανόνες. 

Το παιδί θέλει να προσαρμοστεί στους κανόνες που επιβάλλουν οι γονείς όταν υπάρ
χει καλή σχέση μεταξύ τους. 

Η διεργασία ή ο τρόπος που ζητείται από το παιδί να συμμορφωθεί στους κανόνες 
που επιβάλλονται έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη συμμόρφωση του. 

Οι απαιτήσεις από το παιδί να είναι αντίστοιχες της ηλικίας του. 

Να υπάρχει κατανόηση των συναισθημάτων του παιδιού και ενθάρρυνση να τα 
εκφράζει. 

© 2Lvwn&pi(popé£ no ν $OAQO\>V om/ πειθαρχία: 

Αρχές καλής επικοινωνίας (ειλικρίνεια, αμεσότητα, εν-
συναίσθηση κ.ά.). 

Κατανόηση ο' αυτό που θέλει το παιδί. 

Επιβράβευση του παιδιού για ό,τι θετικό κάνει και 
ενίσχυση του. 

Να οδηγείται σε αυξανόμενη αυτονομία με το να το 
εμπιστεύονται και να του ζητούν πράγματα που μπο
ρεί να πετύχει. 



Διαχείριση των προκλήσεων του παιδιού με συνέπεια και σταθερότητα στις βασι

κές αρχές και στους κανόνες. 

© Σ-Μβονί]ίς TOü/τΜζ •ΜΠίαννονού προς τονζ vo\/eÂÇ. 

Ακούστε το παιδί σας προσεκτικά όταν σας μιλάει, κοιτώντας το στα μάτια. 

Μην το διακόπτετε, αφήστε το να ολοκληρώσει τη σκέψη του. 

Μην αλλάζετε θέμα. Αν δεν έχετε κάτι να πείτε, μείνετε σιωπηλοί. Δεν είναι ανά

γκη να έχετε πάντα λύσεις να προτείνετε. 

Ο τόνος της φωνής σας αλλά και η στάση του σώματος σας μπορούν να μαρτυρή

σουν τι αισθάνεστε. Γι' αυτό να είστε ειλικρινείς. 

Επιλέξτε να συζητήσετε με το παιδί σας όταν θα είστε ήρεμοι και όταν θα έχετε 

χρόνο να του διαθέσετε. 

Μην κάνετε παράλληλα και άλλα πράγματα όταν συζητάτε με το παιδί σας. 

Μη βομβαρδίζετε το παιδί σας με ερωτήσεις. θ α σας μιλήσει από μόνο του όταν θα 

είναι έτοιμο να μοιραστεί μαζί σας αυτό που το απασχολεί. 

Τονίστε τα θετικά στοιχεία του παιδιού σας, τα προτερήματα και τις ικανότητες του. 

Προσπαθήστε να μπείτε στη θέση του παιδιού σας, για να καταλάβετε καλύτερα 

πώς μπορεί να νιώθει. 

Προσπαθήστε να καταλάβετε τα πραγματικά συναισθήματα που κρύβονται κάτω 

από τα λόγια του παιδιού σας. 

Είναι σημαντικό επομένως να βρεθούν τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας και να 

καλλιεργηθεί ένα κλίμα αλληλοεκτίμησης, σεβασμού και εμπιστοσύνης, θ α συνοψί

σουμε τις βασικές πρακτικές που μπορεί να είναι βοηθητικές για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στην επικοινωνία και στην επαφή των 

γονέων και των εκπαιδευτικών, με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προ

κύπτουν από τους ρόλους, τις προσδοκίες και τις αρμοδιότητες τους: 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς και συνέπειας. 

Φροντίζουν λοιπόν να είναι συνεπείς στο ωράριο και για τυχόν απουσίες ή αλλαγές 

στο ημερήσιο πρόγραμμα ενημερώνουν εγκαίρως τη διοίκηση και τους γονείς. 

Επιδιώκουν να βελτιώνουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και να το προσαρ

μόζουν στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των παιδιών, δείχνοντας παράλληλα ευε

λιξία και άνοιγμα προς τους γονείς και την τοπική κοινωνία. 

Οι γονείς οφείλουν να είναι υπεύθυνοι και συνεπείς στο ωράριο λειτουργίας του σχο

λείου, στην τήρηση των κανονισμών και στις υποχρεώσεις τους για την καθημερινή 

προετοιμασία των παιδιών. 

Στις συναντήσεις γονέων καλό είναι να συμμετέχουν αυτοί που έχουν την κύρια ευθύ

νη για τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών. 



Ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώνει τους γονείς, δίνοντας μια εμπεριστατωμένη 

περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών του παιδιού. Α εν θα πρέπει να επι

κεντρώνεται στο πρόβλημα και στις δυσκολίες του παιδιού, αλλά αντίθετα να τονί

ζει τις δυνατότητες του και την ατομική του εξέλιξη και πρόοδο και όχι σε σύγκριση 

με τα επιτεύγματα των συμμαθητών του. 

Όταν προκύπτει πρόβλημα με κάποιο παιδί, καλό είναι η συζήτηση με τους γονείς 

να γίνει διακριτικά, σε ένα ήσυχο μέρος, σε κατάλληλο χρόνο, χωρίς κριτική στάση 

και χαρακτηρισμούς απέναντι τους και φυσικά χωρίς την παρουσία του παιδιού. 

Επίσης πρέπει να τονιστεί η σημασία της εμπιστοσύνης που πρέπει να δείχνουν οι 

γονείς, μιλώντας για το πρόβλημα του παιδιού τους και μοιραζόμενοι τις ανησυχίες, 

τις υποψίες και τις αγωνίες τους. Με υπομονή και καρτερικότητα, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να αφήνουν πρώτα τους γονείς να εκφραστούν, ακόμα και αν οι ίδιοι δυσκο

λεύονται να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού τους. Μπορούν επίσης να τους 

παραπέμψουν σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε ειδικούς ή να τους δώσουν χρήσιμα 

τηλέφωνα επικοινωνίας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποδέχεται το παιδί και να ενθαρρύνει τους γονείς. Να 

είναι προετοιμασμένος για πιθανές αντιδράσεις των γονέων και να δείχνει κατανόη

ση για τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους. Απαιτείται να είναι ο ίδιος ενημε

ρωμένος, ώστε να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους γονείς, και να είναι ευέ

λικτος ως προς τον τρόπο που θα χειριστεί τα θέματα. 

Πρέπει να τηρεί εχεμύθεια και διακριτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά 

με το παιδί και την οικογένεια. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογήσει τις ανάγκες των γονέων, να κατανοήσει 

τις αντιδράσεις τους και να ανταποκριθεί στο αίτημα τους στο πλαίσιο των δυνατο

τήτων του. 

Πρέπει να τονιστεί επίσης η σημασία της συνέχειας της εκπαίδευσης και των δρα

στηριοτήτων στο σπίτι, αλλά και να ενισχυθεί ο ρόλος των γονέων και η στάση τους 

προς το σχολείο μέσω ενημερωτικών συναντήσεων ή φυλλαδίων για θέματα εκπαι

δευτικά, ανάπτυξης, διαπαιδαγώγησης, υγιεινής, ασφάλειας, διατροφής κ.ά. 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω πρακτικές, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στη βελ

τίωση της επικοινωνίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, σε μια κοινή προσπάθεια 

υλοποίησης των στόχων του νηπιαγωγείου, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και του 

σχεδιασμού παιδαγωγικών παρεμβάσεων, με στόχο το όφελος του παιδιού αλλά και το 

σεβασμό των δυνατοτήτων της οικογένειας. 



Κ&φοΑωο ^ο: 

Μετάβαση TWV vmniwv 
από το νηπιαγινγείο 
στο SnuoTilcó σχοΛείο 

«Ημεταφύτευση ενός βλασταριού από το ένα μέρος στο άλλο 

μπορεί να είναι για το φυτό ένα αναπτυξιακό ερέθισμα ή ένα σοκ. 

Ο προσεκτικός κηπουρός αναζητά τρόπο 

να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο του σοκ, 

ώστε το φυτό να ξαναριζώσει όσο το δυνατόν ευκολότερα». 

Cleave, Jowett & Bate, 1982, σελ. 195 

£itfaywn 

Παγκοσμίως το θέμα της ομαλής 
μετάβασης του παιδιού από 
την προσχολική στη σχολική 
εκπαίδευση δεν είναι νέο, ούτε 
ως πρόβλημα της εκπαιδευτι
κής πράξης, ούτε ως αντικεί
μενο έρευνας, αλλά ούτε και ως ζήτημα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει διαγράψει 
μια πορεία μεγαλύτερη από ενάμιση αιώ
να από το έτος 1852, κατά το οποίο ο 
Friedrich Fröbel κατέθεσε ένα αναλυτικό 
σχέδιο για την οργανική σύνδεση της προσχολικής με τη σχολική εκπαίδευση, θέτοντας 
έτσι τις βάσεις για μια συστηματική συζήτηση του ζητήματος της ασυνέχειας και τη γε
φύρωση του χάσματος που υπήρχε στη μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη 
(Grossmann, 1987). Είναι επίσης γνωστό, από τη δεκαετία του 1960, ότι το ερώτημα 
της ομαλής μετάβασης του παιδιού από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση συν
δέεται άμεσα με το αίτημα για την επίτευξη ενός ενιαίου αναλυτικού προγράμματος 
(curriculum) για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, και 
επίσης συνδέεται με το ευρύτερο αίτημα για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συ-



στήματος από κάτω προς τα επάνω, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο (Horn & 

Thiemel, 1982· Fabian, 2007: 12). 

Επιπλέον έχει ιδιαίτερη σημασία και για την εκπαιδευτική πράξη εκ προοιμίου να 

επισημανθεί ότι το θέμα της μετάβασης του παιδιού από την προσχολική στη σχολική 

εκπαίδευση αποτελεί την τελευταία δεκαπενταετία κεντρικό αντικείμενο έρευνας στο 

διεθνές ερευνητικό πεδίο της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας,1 όπως δείχνουν οι ερευνητι

κές συμβολές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τις σκανδιναβικές, αλλά και 

από τις χώρες της Βορείου Αμερικής, καθώς και την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και 

τη Σιγκαπούρη (Griebel & Niesei, 2004). Πολλά από τα ευρήματα αυτών των ερευνών 

συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι: 

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί για ένα μεγάλο 

αριθμό παιδιών ρήγμα στη συνέχεια της διαδικασίας αγωγής και μάθησης, το οποίο 

μπορεί να έχει όχι μόνο άμεσες αρνητικές συνέπειες στη συμπεριφορά και στις 

σχολικές επιδόσεις τα πρώτα σχολικά χρόνια, αλλά και μακροπρόθεσμες αρνητι

κές επιπτώσεις στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Belsky 

& Mackinnon, 1994· Kienig, 2002) και εμμέσως στη διαμόρφωση της στάσης προς 

τη διά βίου μάθηση. Βασικό παράγοντα γεφύρωσης του χάσματος της ασυνέχειας 
στη διαδικασία αγωγής και μάθησης κάθε παιδιού σ' αυτή τη μετάβαση αποτελεί η 

ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Αναφορικά με 

τους παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ομαλή μετάβαση επισημαί

νεται ότι η επίδραση του κάθε παράγοντα δεν θα πρέπει να θεωρείται μια γραμμι

κή σχέση, του τύπου αίτιο - αποτέλεσμα, αλλά πρέπει αυτή να εντάσσεται στο συνο

λικό πλαίσιο των παραγόντων που αλληλεπιδρούν κυκλικά στην ομαλή μετάβαση. 

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω ερευνητικά τεκμηριωμένες διαπιστώσεις, είναι χρήσι

μο να επισημανθεί ότι το πρόβλημα της μετάβασης συχνά αγνοείται και ακόμα πιο συ

χνά παρερμηνεύεται, συγκαλύπτεται ή υποτιμάται, για λόγους που σχετίζονται με τον 

τρόπο και το χρόνο εκδήλωσης των συμπτωμάτων του προβλήματος, αλλά και για λό

γους που συνδέονται με τη σύγχυση που προκαλεί η αμφισημία του όρου «μετάβαση», 

από τη μια πλευρά το σοκ της μετάβασης και από την άλλη πλευρά η χαρά της μετάβα

σης. Συχνά δηλαδή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ποσοστό παιδιών με την ένταξη 

τους στο σχολείο δεν είναι άμεσα εμφανείς στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά τους και 

πολύ συχνότερα, όταν αυτές είναι εμφανείς, παρερμηνεύονται ως «νευρικότητα αρχα

ρίων μαθητών», ως «μαθησιακές δυσκολίες», ως «πρώτες αρνητικές αντιδράσεις» κτλ. 

1 Αναφορικά με τα χρονικά όρια της πρώιμης παιδικής ηλικίας υπάρχουν διάφορες οριοθετήσεις. Από 
τη γέννηση ή από την ηλικία των τριών ετών μέχρι την είσοδο του παιδιού στην υποχρεωτική εκπαί
δευση (6 ή 7 ετών) είναι μια συχνή οριοθέτηση, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνονται όλο και περισσό
τερο οι οριοθετήσεις, οι οποίες διευρύνουν αυτό το όριο μέχρι και την ηλικία των 10 ετών. Ωστόσο φαί
νεται αδιαμφισβήτητη η παραδοχή ότι η πρώιμη παιδική ηλικία περιλαμβάνει και τα δυο πρώτα χρόνια 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν και η ηλικία εισόδου στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν είναι η ίδια 
σε όλες τις χώρες. 



Αυτή όμως η παρερμηνευμένη πραγματικότητα στο επίπεδο της σχολικής πράξης 
ενισχύεται και από τη μονομερή και επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, αντιφατική επιχει
ρηματολογία που αναπτύσσεται στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Κάτω από 
ορισμένες πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες προβάλλεται μόνο η μία πλευρά του 
νομίσματος, αυτή που εμφανίζει σε συλλογικό επίπεδο τα θετικά μόνο σημεία της μετά
βασης, όπως για παράδειγμα οι ισχυρισμοί και οι γενικεύσεις του τύπου «όλα τα παι
διά χαίρονται που θα πάνε στο μεγάλο σχολείο και όλα μεταβαίνουν ομαλά ο' αυτό». 
Οι ισχυρισμοί αυτοί, όχι σπάνια, αποβλέπουν στη νομιμοποίηση πολιτικών αποφάσεων 
περικοπής κονδυλίων, τα οποία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν 
για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων διαφοροποίησης ή/και ενισχυτικής διδασκαλίας 
των αρχάριων μαθητών και μαθητριών. Επίσης με γενικεύσεις τέτοιας μορφής γίνεται 
λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης, αφού αποκλείεται εκ προοιμίου η άλλη πλευρά 
του νομίσματος, αυτή που εμφανίζει σε ατομικό επίπεδο τα αρνητικά σημεία της μετά
βασης, η οποία είναι απαραίτητη για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της πραγματικό
τητας. Το πρόβλημα δηλαδή παρουσιάζεται αμφιλεγόμενο, με αποτέλεσμα αυτό να συ
γκαλύπτεται αντί να διερευνάται (Hacker, 1992: 7). Και θα παραμένει αμφιλεγόμενο 
όπου και για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, βάσει των 
οποίων θα μπορούσε να αντιπαραβληθεί στην ατεκμηρίωτη γνωμοδοσία και αυθαίρετη 
γενίκευση η τεκμηριωμένη γνώση και απέναντι στη συγκυριακή πολιτική ρητορεία ο 
ορθολογισμός του επιστημονικού λόγου. 

Το περιορισμένο ενδιαφέρον των σχεδιαστών της 
εκπαιδευτικής πολιτικής να λάβουν υπόψη τους τα 
ερευνητικά πορίσματα στη λήψη των πολιτικών απο
φάσεων είναι αδιαμφισβήτητα ένα γνωστό πρόβλημα 
(Vorbeck, 1997: 289-290). Ωστόσο είναι επίσης γνωστό 
και το αντίθετο, δηλαδή η ισχυρή επιρροή που άσκησαν 
στη διαμόρφωση της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη τα πορίσματα, π.χ., 
των ερευνών του Bloom (1964) τη δεκαετία του 1960, 
και αργότερα, τη δεκαετία του 1970, τα πορίσματα των 
ερευνών του Bronfenbrenner.2 Υπό το πρίσμα αυτών 
και άλλων συναφών πορισμάτων έγινε η εμπειρική τεκμηρίωση των προβλημάτων μετά
βασης από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση στις αρχές της δεκαετίας του 1960 
στις ΗΠΑ και προς το τέλος της ίδιας δεκαετίας και στην Ευρώπη. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, ο «απολογισμός» αναφορικά 
με το τι ήταν ζητούμενο για το θέμα της ομαλής μετάβασης, από τα μέσα του 20ού αιώ
να, και τι τελικά υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα δείχνει ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
πολλά από τα παλιά ζητούμενα παρέμειναν ανεκπλήρωτα σχεδόν μέχρι το τέλος του 

2 Bronfenbrenner, 1974: Wie wirksam ist Kompensatorische Erziehung?, Stuttgart. Με αυτό το βιβλίο ο 
Bronfenbrenner ασκεί κριτική στην πρώτη φάση (1965-1969) των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, 
«Head Start», που εφαρμόστηκαν στην Αμερική. Επειδή η θεωρητική τεκμηρίωση αυτών των προ
γραμμάτων βασίστηκε στα πολυσυζητημένα ερευνητικά πορίσματα του Bloom σχετικά με την ανάπτυ
ξη της νοημοσύνης, η κριτική που ασκείται από τον Bronfenbrenner στα αναφερθέντα προγράμματα 
είναι ουσιαστικά κριτική που ασκείται σ' αυτή τη θέση του Bloom, που δημοσιεύτηκε το 1964. 



20ού αιώνα. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε, μετά από περιόδους έξαρσης (δεκαετία 

1970) και ύφεσης (δεκαετία 1980), από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και κατόπιν, 

οπότε το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο και παραμένει μέχρι σήμερα, όσο ποτέ άλ

λοτε, ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής πολιτικής πολλών χωρών 

σε παγκόσμιο επίπεδο (Dunlop & Fabian, 2007). Αυτή η επανάκαμψη του θέματος 

οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι πολλά από τα παλιά προβλήματα παραμένουν άλυτα 

και αφετέρου στο ότι οι κοινωνικές εξελίξεις και τα νέα δημογραφικά δεδομένα δημι

ούργησαν νέα προβλήματα. Επίσης ιδιαίτερη ώθηση στην επανάκαμψη του θέματος 

έδωσαν οι διακρατικές έρευνες PISA,3 Starting Strong 2001 και 2006,4 όπως και η «Διε

θνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού».5 

Επιπλέον τα νέα ερευνητικά δεδομένα από το χώρο των διαφόρων επιστημών, και 

ιδιαίτερα των νευροεπιστημών, επέβαλαν την αναθεώρηση λύσεων που δόθηκαν στο 

παρελθόν και οι οποίες σήμερα κρίνονται πλέον ανεπαρκείς ή και ακατάλληλες. Σ’ αυ

τή την αναθεώρηση συνέβαλε και η επιστημολογική παραδοχή του κοινωνικού κον-

στρουκτιβισμού αναφορικά με την αντίληψη για το «παιδί» και την «παιδική ηλικία». 

Σύμφωνα με αυτή, το παιδί δεν είναι απλώς το αντικείμενο των εκπαιδευτικών προ

σπαθειών των ενηλίκων, αλλά, αντίθετα, πολύ περισσότερο, το υποκείμενο της παιδα

γωγικής διαδικασίας, το ικανό δρων ον, το οποίο συνδημιουργεί τη γνώση και την εκ

παίδευση του. Αυτή η θεώρηση του «παιδιού» ως φορέα ενσυνείδητης δράσης, καθώς 

και της «παιδικής ηλικίας» ως κοινωνικής κατασκευής, άμεσα συναρτημένης με το εκά

στοτε κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο (Dahlberg et al., 2003· Μακρυνιώτη, 2003), 

οδήγησε σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν στην κατασκευή 

των μοντέλων μετάβασης. 

Ωστόσο στην Ελλάδα, όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, το θέμα της μετά

βασης του παιδιού από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση δεν είχε απασχολήσει 

σχεδόν ποτέ μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα την επιστημονική κοινότητα, ούτε ως εκπαι

δευτικό πρόβλημα της πράξης, ούτε ως αντικείμενο έρευνας, αλλά ούτε και ως ζήτημα 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Αυτή η λιμνάζουσα κατάσταση αλλάζει την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)6 νηπιαγωγείου - δημοτικού - γυμνασίου, τα οποία πλη

ρούν μια θεμελιώδη προϋπόθεση, της συνέχειας, για το θέμα της ομαλής μετάβασης 

3 Programme for International Student Assessment (PISA). Σχετικά με το πρόγραμμα PISA βλέπε στην 
ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας: http://www.kee.gr 
4 Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποφάσισε το 1996 και διεξήγαγε 
από το 1998 έως το 2004 μια ερευνητική μελέτη με θέμα την οργάνωση και τις πολιτικές που εφαρμό
ζονται για την πρώιμη παιδική ηλικία στις χώρες-μέλη του (OECD, 2001, Starting Strong Γ και OECD, 
2006, Starting Strong Π). Έναν από τους κεντρικούς άξονες διερεύνησης σ' αυτή τη μελέτη αποτελείτο 
θέμα της μετάβασης από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση (OECD, 2001: 128-129· OECD, 2006: 
57-71). Στην πρώτη φάση (1998-2000) συμμετείχαν 12 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και στη δεύτερη (2002-
2004) προστέθηκαν άλλες οχτώ χώρες. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην έρευνα. Η μελέτη ξεκίνησε ως 
project, με θέμα: Curricula and Pedagogies in Early Childhood Education and Care, το οποίο ήταν απο
τέλεσμα της Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy (OECD, 1998). 
5 Στην Ελλάδα η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού κυρώθηκε το 1992 (νόμος υπ' αριθ
μόν 2101, ΦΕΚ 192, τεΰχ. πρώτο, 2/12/1992). 
6 ΥΠΕΠΘ/ΠΙ (ΦΕΚ, τεύχος Β', αρ. φύλλου 304/13-03-03. Απόφαση υπ' αριθμόν 21072β/Γ2). 
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από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, όταν συνδέονται με τον «Οδηγό της νηπια
γωγού» (ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, 2006). 

Επίσης μια ιδιαίτερα ευοίωνη προοπτική για το θέμα της μετάβασης ανοίχτηκε το 
σχολικό έτος 2007-2008 από το ΥΠΕΠΘ, το οποίο υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα, με 
στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, μέ
σα από τις «Καινοτόμες παρεμβάσεις στα ολοήμερα νηπιαγωγεία».7 Αυτό το γεγονός 
συμπίπτει χρονικά με την πρόσφατη (2007) θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής φοίτησης 
στο νηπιαγωγείο για ένα έτος πριν από την ένταξη του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. 
Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός των δύο αξιόλογων μέτρων αποτελεί έναν καλό οιωνό και 
μια ευνοϊκή συγκυρία για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος από κάτω 
προς τα επάνω, όπως άλλωστε διαγράφεται η τάση, αν και με παλινδρομήσεις και στα
σιμότητες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 

© 0\ ατόχοι τον παρόντος £ί4ΰαί\α\ο\> 

Από τη μελέτη των διεθνών ερευνητικών δεδομένων και τη διερεύνηση της κατάστασης 
που επικρατεί στην Ελλάδα, αναφορικά με το θέμα της μετάβασης και της συνεργασίας 
μεταξύ του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, προκύπτουν και οι στόχοι του 
παρόντος κεφαλαίου. 

Βασικός στόχος λοιπόν του παρόντος κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευ
τικούς να σχηματίσουν μια σφαιρική αντίληψη για το θέμα της μετάβασης από το νη
πιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο και για τη συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, ως 
κοινωνικού, πολιτιστικού, πολιτικού και εκπαιδευτικού ζητήματος, το οποίο αφορά την 
οργανική σύνδεση του νηπιαγωγείου με το δημοτικό σχολείο, υπό το πρίσμα της μεταρ
ρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος από κάτω προς τα επάνω (από το νηπιαγω
γείο έως το λύκειο). 

Είναι προφανές ότι η οργανική σύνδεση δεν αφορά μόνο τη συνοχή και τη συνέχεια 
σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά πρωτίστως αφορά τη χάραξη εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τη θέσπιση ενός πλαισίου συνεργασίας των ιδρυμάτων προσχολικής και 
σχολικής εκπαίδευσης (Dunlop & Fabian, 2007). Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες 
επίτευξης αυτού του στόχου πρέπει πρώτα απ’ όλα να προσανατολίζονται προς τη δια
μόρφωση μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Συνεπώς οποιαδή
ποτε «εφαρμογή» δραστηριοτήτων συνεργασίας, που είναι τυχαίες, αποσπασματικές, 
απρογραμμάτιστες, συγκυριακές, αποκομμένες από ένα ενιαίο πρόγραμμα ισότιμης συ
νεργασίας μεταξύ του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, δεν συνάδει με το 
πνεύμα των πορισμάτων της διεθνούς έρευνας, διότι σε τέτοιου είδους «εφαρμογές» 
ελλοχεύει ο κίνδυνος του αποπροσανατολισμού, του ευτελισμού, του εφησυχασμού και 
της αφελούς αυταρέσκειας (Siraj-Blatchford et al., 2005- Dunlop & Fabian, 2007). 

Επίσης είναι παλιά η διαπίστωση (Fthenakis, 1979), και δεν χρειάζεται εμείς να ανα
καλύψουμε για μία ακόμα φορά τον τροχό, ότι οποιαδήποτε γραφειοκρατικού τύπου 
«διεκπεραίωση» δραστηριοτήτων μετάβασης και συνεργασίας ελάχιστα έχει να προ
σφέρει στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το ένα ίδρυμα στο άλλο. 

7 Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα βλ. παρακάτω: «Η προβληματική της μετάβασης από το νηπιαγωγείο 
στο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα». 



Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό και την πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί ελάχιστα εν

διαφέρονται για την «εφαρμογή συνταγών» αποκομμένων από το ευρύτερο κοινωνικό, 

πολιτιστικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, αλλά ως ερευνητές στην τάξη τους και ως «μέ

τοχοι της επικοινωνιακής σχέσης των παιδιών» (Χρυσαφίδης, 2004: 264) δείχνουν ιδι

αίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική τεκμηρίωση της εκπαιδευτικής πράξης, οι 

επιμέρους στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι: 

Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την προβληματική της μετάβασης από το νηπιαγω

γείο στο δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορικής, κοινωνικής, πολι

τιστικής και οικονομικής εξέλιξης. 

Να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες αλλά και τις αναπτυξιακές προκλήσεις που δημι

ουργεί η διακοπή της συνέχειας (η ασυνέχεια) στη διαδικασία αγωγής και μάθησης 

του παιδιού κατά τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

Να αναλογιστούν τις επιπτώσεις που έχει η μη ομαλή μετάβαση στην περαιτέρω 

σχολική πορεία του παιδιού, αλλά και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. 

Να προβληματιστούν, από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των παιδιών ως πολιτών, για 

τη σχέση των δυσκολιών της μετάβασης με την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και 

τη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη διά βίου μάθηση στην αφετηρία της θεσμο

θετημένης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Να προβληματιστούν για κομβικά θέματα της μετάβασης/συνεργασίας, όπως για 

παράδειγμα το θέμα της σχολικής ετοιμότητας, στο πλαίσιο της οικοσυστημικής προ

σέγγισης του Urie Bronfenbrenner (1993), (οικογένεια, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχο

λείο, τοπική κοινωνία). 

Να αντιπαρατεθούν σε ζητήματα σχετικά με την οργανική σύνδεση νηπιαγωγείου -

δημοτικού σχολείου και να συνειδητοποιήσουν τις ευνοϊκές θεσμικές προϋποθέσεις 
που έχει η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μια ισότιμη συνεργα

σία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. 

Να διαμορφώσουν άποψη για την απάντηση του ερωτήματος: Είναι ανταγωνιστική 

η σχέση της «συνέχειας» - «ασυνέχειας» κατά τη μετάβαση του παιδιού από το νη

πιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο; (Πόση «συνέχεια» πρέπει να επιδιώκεται σ' αυτή 

τη μετάβαση;) 

Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό, την οργάνωση, 

την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων μετάβασης μεταξύ των δύο ιδρυ

μάτων. 

Να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να εφαρμόσουν το κατάλληλο κατά περίπτωση 

πρόγραμμα συνεργασίας, δοκιμάζοντας διάφορες δράσεις και στρατηγικές και υιοθε

τώντας μια στάση αναστοχασμού σχετικά με αυτές στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 

συνολικού προγράμματος μετάβασης (σχέδιο εργασίας) μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. 

Να αναλογιστούν τις ιδιαιτερότητες της μετάβασης των νηπίων με ειδικές ανάγκες 

από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. 

Να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα μετάβασης των 

νηπίων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες δράσεις, στους παρακάτω τομείς: α) υγείας, 



β) νόησης, γ) επικοινωνίας, δ) δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, ε) κινητικών δεξιοτή
των, στ) κοινωνικοποίησης και ζ) συναισθηματικών δεξιοτήτων συμπεριφοράς. 
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Οι απαρχές του ζητήματος της μετάβασης βρίσκονται στο σχέδιο για την οργανική σύν
δεση του νηπιαγωγείου με το πρωτοβάθμιο σχολείο που κατέθεσε ο Fröbel πριν από 
ενάμιση αιώνα περίπου (1852). Σ’ αυτό το σχέδιο ο Fröbel περιέγραφε έναν τύπο δια
μεσολαβητικού σχολείου (Grossmann, 1987), ένα είδος δηλαδή συνδετικού κρίκου μετα
ξύ νηπιαγωγείου και πρωτοβάθμιου σχολείου, στο οποίο θα φοιτούσε εκείνη μόνο η 
ηλικιακή ομάδα των παιδιών η οποία το προσεχές σχολικό έτος θα εισαγόταν στο πρω
τοβάθμιο σχολείο (δημοτικό σχολείο). Ο κύριος στόχος αυτού του διαμεσολαβητικού 
σχολείου όφειλε να είναι η συστηματική προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο μέ
σω ειδικών ασκήσεων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί αναφορικά 
με το προφίλ αυτής της ενδιάμεσης βαθμίδας είναι ότι αυτή προδιαγραφόταν ως αυτό
νομη. Παρά το γεγονός ότι εντασσόταν οργανωτικά στο πρωτοβάθμιο σχολείο ως προ-
βαθμίδα αυτού, δεν είχε την έννοια της σημερινής σχολειοποίησης. Με βάση τη σημε
ρινή ορολογία και τηρουμένων των αναλογιών, αυτός ο «συνδετικός κρίκος» θα μπο
ρούσε να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο «εισαγωγική τάξη» (eingangsstufe) ή «τά
ξη υποδοχής» (reception class). 

Στη συνέχεια γίνεται ένα μεγάλο χρονικό άλμα, ενός αιώνα περίπου, από το 1852 
στη δεκαετία του 1960, προκειμένου να σκιαγραφηθεί η συγκυρία των ευρύτερων εκ
παιδευτικών εξελίξεων της δεκαετίας του 1960, στο πλαίσιο των οποίων παρατηρείται 
μια μετεξέλιξη στην αναγνώριση του θέματος της μετάβασης, από παιδαγωγικό ερώτη
μα σε κοινωνικό - πολιτικό - εκπαιδευτικό πρόβλημα. 

Το τελευταίο τρίτο του 20ού αιώνα αποτελεί σταθμό στην ιστορία των εκπαιδευτι
κών μεταρρυθμίσεων των δυτικοευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με την προσχολική 
και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των χωρών αυτών. Η βασική αρχή κάθε μεταρρύθμι
σης, για τη θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος ως ενιαίου συνόλου, αποκτά για 
πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 ουσιαστικό περιεχόμενο, που αποτυπώνεται στις 
προσπάθειες για μεταρρύθμιση «από κάτω προς τα επάνω», με αφετηρία τη μέχρι τότε 
λησμονημένη προσχολική, καθώς επίσης και την παραγκωνισμένη πρωτοβάθμια εκ
παίδευση. Έκφραση των προσπαθειών αυτών αποτελείτο γεγονός της πρωτοφανούς, 
ποιοτικής κυρίως, ανάπτυξης των δύο βαθμίδων στις 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα (Tietze, 1993). 

Εκτός του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρου
σιάζει το τελευταίο τρίτο του 20ού αιώνα για την ποιο
τική ανάπτυξη της κάθε μιας από τις δύο επάλληλες 
βαθμίδες ξεχωριστά, οριοθετεί παράλληλα και την 
αφετηρία των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που 
αναλήφθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τη 
σύνδεση των δύο βαθμίδων, στο πλαίσιο της προσπά
θειας «γεφύρωσης του χάσματος» που δημιουργεί ο 



θεσμικός διαχωρισμός της προσχολικής από τη σχολική εκπαίδευση. Στις αρχές της δε
καετίας του 1970 ο γνωστός ήδη πυρήνας της προβληματικής της μετάβασης -η επίτευ
ξη και η διασφάλιση της συνέχειας στη διαδικασία αγωγής και μάθησης κάθε παιδιού-
αποκτά μια νέα διάσταση υπό το πρίσμα του αιτήματος της ισότητας ευκαιριών 
(Coleman, 1991· Bell, 1991). Από αυτή τη σκοπιά η προβληματική της μετάβασης από 
την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γνωρίζει μια πρωτοφανή ανάπτυξη. 
Στον απόηχο του κλίματος της αμφισβήτησης του ρόλου και της αποτελεσματικότητας 
του σχολείου (Husén, 1992· Πυργιωτάκης & Κανάκης, 1992), και υπό το κράτος της δυ
ναμικής που αναπτύχθηκε από τη μετατοπισμένη εν τω μεταξύ πίεση για μεταρρύθμιση 
από την «ποσότητα» στην «ποιότητα» της εκπαίδευσης, προσεγγίζεται το ερώτημα της 
μετάβασης από μια νέα αφετηρία. Έκφραση μιας βασικής παραμέτρου της νέας προ
σέγγισης αποτελεί η κριτική αναθεώρηση του εννοιολογικού περιεχομένου του όρου 
«αντισταθμιστική εκπαίδευση» και κατ' ακολουθία ο αναπροσανατολισμός της στοχο-
θεσίας των σχετικών προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Η επιχειρηματο
λογία αντλείται από τα νέα -τότε- πορίσματα των ανθρωπιστικών και κυρίως των κοι
νωνικών επιστημών αναφορικά με τη σχέση περιβάλλοντος και σχολικής επιτυχίας και 
συνδέεται στενά με το αίτημα της ισότητας ευκαιριών στην αφετηρία της θεσμοθετημέ
νης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Tietze, 1973), υπό την έννοια της διασφάλισης των προ
ϋποθέσεων για ισότητα αποτελεσμάτων. Οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες πι
θανές συνέπειες από τη διακοπή της συνέχειας στη διαδικασία αγωγής και μάθησης 
κατά τη μετάβαση από το ένα ίδρυμα στο άλλο, όπως για παράδειγμα σχολική φοβία, 
λειτουργικός αναλφαβητισμός, σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή κτλ., ερμηνεύονται 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων ως αποτελέσματα και των άνισων ευκαιριών στην 
αφετηρία της θεσμοθετημένης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Ωστόσο τα μέτρα που πάρθηκαν από τις χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
την περίοδο της «μεταρρυθμιστικής ευφορίας» (μέσα της δεκαετίας του 1960, έως τα 
μέσα της δεκαετίας του 1970), με στόχο την οργανική σύνδεση και συνεργασία του νη
πιαγωγείου με το πρωτοβάθμιο σχολείο, δηλαδή τη συγκρότηση ενός θεσμικού πλαισίου 
για την επίτευξη συνοχής και συνέχειας σε επίπεδο σκοπών, στόχων, περιεχομένων, δι
δακτικής μεθοδολογίας (curriculum) και κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αποδείχτηκαν 
τη δεκαετία της «μεταρρυθμιστικής νηφαλιότητας» (μέσα της δεκαετίας του 1970, έως 
τα μέσα της δεκαετίας του 1980) για τις περισσότερες χώρες ανεπαρκή. Κύριος δείκτης 
ανεπάρκειας για τις περισσότερες χώρες θεωρήθηκε η απουσία θεσμικού πλαισίου, το 
οποίο θα εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις μιας δεσμευτικής συνεργασίας από την πλευρά 
των φορέων των δύο ιδρυμάτων. 

Το γεγονός αυτό κάνει σαφές ότι τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα το 
πρόβλημα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο πρωτοβάθμιο σχολείο και της συνερ
γασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παρέμεινε καίριο για πολλές δυτικο
ευρωπαϊκές χώρες. Ο άλλοτε κοινός και κεντρικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής 
πολλών από τις εν λόγω χώρες, η οργανική σύνδεση των δύο ιδρυμάτων, υπερκεράστηκε, 
χωρίς ωστόσο ο βαθμός σύνδεσης τους να θεωρείται ικανοποιητικός. Αυτή η διαπίστω
ση βασίζεται κυρίως στις συστάσεις/οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Fthenakis, 
1979: 30-38) προς τις χώρες-μέλη του αναφορικά με την οργανική σύνδεση προσχολικής 
και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την επίτευξη δηλαδή κάθετης και οριζόντιας συνέχειας 
κατά τη μετάβαση του παιδιού από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 



Ως οριζόντια συνέχεια εννοείται ο βαθμός της σύγκλισης ανάμεσα στις εμπειρίες που 

βιώνει το παιδί στην οικογένεια του και σε εκείνες που βιώνει στο εκάστοτε εκπαιδευτι

κό ίδρυμα. Επίσης στην οριζόντια συνέχεια συμπεριλαμβάνεται και ο βαθμός της σύ

γκλισης ανάμεσα στις απόψεις, στις νόρμες και στις αξίες των γονέων και εκείνων του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτά το παιδί, π.χ. οικογένεια - νηπιαγω

γείο, οικογένεια - δημοτικό σχολείο, οικογένεια - γυμνάσιο κτλ. Ως κάθετη συνέχεια εν

νοείται ο βαθμός της σύγκλισης ανάμεσα στις διαφορετικές προσδοκίες δύο επάλληλων 

εκπαιδευτικών βαθμίδων για δύο αντίστοιχα επάλληλες περιόδους ανάπτυξης του παι

διού, π.χ. προσχολική - σχολική βαθμίδα (νηπιαγωγείο - δημοτικό σχολείο). 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά το 

θέμα της μετάβασης και της συνεργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο, γνωρίζοντας 

ιδιαίτερη άνθηση. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η γενικότερη ευνοϊκή συγκυρία, η οποία 

διαμορφώθηκε από: (α) την αύξηση των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπι

κού για την πρώιμη παιδική ηλικία, (β) την ίδρυση και τη συμβολή επιστημονικών ενώ

σεων, όπως π.χ. η European Early Childhood Education and Research Association 

(EECERA), (γ) τη συμβολή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), (δ) τη Διακήρυξη της Bologna (1999) και (ε) την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά παρατηρείται μια πρόοδος στην εδραί

ωση της Παιδαγωγικής της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ως επιστημονικού κλάδου. Αυτό 

φαίνεται στην αύξηση των ελάχιστων μέχρι τότε πανεπιστημιακών θέσεων με γνωστικό 

αντικείμενο την Παιδαγωγική της Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ή άλλο συναφές αντικεί

μενο. Αυτή η εδραίωση και η συναφής αύξηση των μελών του διδακτικού και ερευνητι

κού προσωπικού, αν και παραμένει μέχρι σήμερα πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλους επι

στημονικούς κλάδους, οδήγησε στη διεύρυνση του αντικειμένου της Παιδαγωγικής της 

Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Έτσι η θεματική της μετάβασης από την προσχολική στη 

σχολική βαθμίδα και της συνεργασίας μεταξύ των δύο αναδεικνύεται όλο και περισσό

τερο ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα διδασκαλίας και έρευνας, ενώ αυξάνο

νται οι ερευνητικές συμβολές για τη συγκρότηση μιας ενιαίας θεωρίας για την εξήγηση 

του πολύπλοκου και πολύπλευρου ζητήματος της μετάβασης. 

Η European Early Childhood Education and Research Association (EECERA) στο 

ετήσιο συνέδριο της έχει θεσπίσει ένα μόνιμο «βήμα» για την έρευνα της μετάβασης 

από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση, όπου, μεταξύ άλλων, κεντρικό θέμα απο

τελεί η «συνέχεια» του curriculum από τη μία βαθμίδα στην άλλη. 

Σημαντικό σταθμό για την επανάκαμψη του θέματος της μετάβασης αποτελεί το 

έτος 1996, όταν στη Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, η 

οποία είχε ως θέμα την πραγματοποίηση της διά βίου μάθησης για όλους,8 λήφθηκε η 

απόφαση για τη διεξαγωγή μιας διακρατικής έρευνας με τον τίτλο Starting Strong 

(2001) και Starting Strong II (2006),9 που αφορούσε την προσχολική και την πρωτοσχο-

λική φροντίδα, αγωγή και εκπαίδευση. Αυτή η απόφαση αποτέλεσε μια επίσημη, σε 

επίπεδο διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, αναγνώριση της παραδοχής ότι η προσχολι
κή αγωγή και εκπαίδευση αποτελείτο «θεμέλιο της διά βίου μάθησης» (OECD, 2001: 3). 

8 «Making Lifelong Learning a Reality for All». 
9 Βλ. παραπάνω σημ. 4. 



Αυτή η παραδοχή ενισχύθηκε και από τα αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος 
Αξιολόγησης της Επίδοσης των Μαθητών, γνωστού ως έρευνα PISA10 (2000-2006). Για 
πολλές χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι επι
δόσεις των δεκαπεντάχρονων μαθητών και μαθητριών ήταν πολύ χαμηλές, γεγονός 
που οδήγησε σε ισχυρές αντιπαραθέσεις και σε έντονη κριτική του εκπαιδευτικού τους 
συστήματος. Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναζήτησης των αιτίων αυτών των χαμηλών επι
δόσεων επικράτησε η παραδοχή (Carle & Wehrmann, 2006b: 198) ότι για τις κακές 
επιδόσεις των δεκαπεντάχρονων ευθύνεται, μεταξύ άλλων, και το γεγονός ότι αυτοί 
στην πρώιμη παιδική ηλικία τους δεν είχαν μια υψηλής ποιότητας προσχολική και πρω-
τοσχολική εκπαίδευση, και αυτό, μεταξύ άλλων, τους εμπόδισε να διαμορφώσουν μια 
θετική στάση προς τη μάθηση, και έτσι θεμελιώθηκε μια αρνητική στάση προς τη διά 
βίου μάθηση, η οποία δεν κατέστη δυνατό να αποδομηθεί ή να αλλάξει στη μετέπειτα 
σχολική πορεία. Έτσι επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση σχετικά με τη μακροπρόθε
σμη επίδραση των προγραμμάτων προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και 
ειδικότερα σε σχέση με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην έγκαιρη και σταθερή 
διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη διά βίου μάθηση (Siraj-Blatchford et al., 2002). 
Έτσι βρίσκει όλο και μεγαλύτερη απήχηση η παραδοχή ότι η μετάβαση από την προ
σχολική στη σχολική βαθμίδα αποτελεί σημαντική φάση στην προσωπική βιογραφία 
μάθησης του παιδιού, διότι συμβάλλει στη θεμελίωση της διαμόρφωσης θετικής στάσης 
προς τη διά βίου μάθηση (Fthenakis, 2003: 13). 

Έμμεση ώθηση στην ανάδειξη του θέματος της μετάβασης έδωσε η Διακήρυξη της 
Bologna (1999). Σύμφωνα με αυτή, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των χωρών που συμμε
τέχουν στη διαδικασία ενιαιοποίησης του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, 
προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώριση των πτυχίων και η διακίνηση των πτυχιού
χων στις ευρωπαϊκές χώρες. Σ’ αυτό το πλαίσιο τα προγράμματα σπουδών οργανώνονται 
σε σπονδύλους (modules), με σταθερές θεματικές ενότητες, ώστε αυτά να είναι συγκρί
σιμα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η θεματική ενότητα «Μετάβαση - Συνεργασία» 
απαντάται όλο και περισσότερο σ' αυτά τα προγράμματα (Bachelor - Master).11 

Τελευταία, αλλά όχι αμελητέα από την άποψη της ανάδειξης του θέματος της μετά
βασης, είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τα οποία προσφέρο
νται δυνατότητες συνεργασίας πολλών χωρών για το θέμα της μετάβασης, όπως για πα
ράδειγμα το καινοτόμο πολυμερές COMENIUS-project, με τίτλο Early Years Transition 
Programme,12 στο οποίο συμμετέχει και η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπι
στημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
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Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην Ελλάδα η προβληματική της μετάβασης από το νηπιαγω-

10 Βλ. παραπάνω σημ. 3. 
11 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την ιστοσελίδα: European Masters in Early Childhood Education 
& Care. 
12 Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA), Lifelong Learning Programme. 



γείο στο δημοτικό σχολείο ελάχιστες φορές13 έγινε αντικείμενο της παιδαγωγικής συ
ζήτησης και ποτέ μέχρι σήμερα το ερώτημα αυτό δεν τέθηκε ως πρόβλημα -τουλάχι
στον δημόσια- με την έννοια που απασχόλησε και «κινητοποίησε» τις άλλες δυτικοευ
ρωπαϊκές χώρες από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα μέσα της δεκαε
τίας του 1980. Εντούτοις από τις ελάχιστες δημοσιεύσεις14 και περισσότερο από τις 
άτυπες συζητήσεις μεταξύ νηπιαγωγών, δασκάλων, σχολικών ψυχολόγων και σχολι
κών συμβούλων είναι γνωστό ότι συχνά θίγεται το θέμα της «δύσκολης προσαρμογής» 
κάποιων, μερικών ή πολλών παιδιών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου.15 Οι εκ
παιδευτικοί της πράξης, οι οποίοι επισημαίνουν πτυχές και συμπτώματα του προβλή
ματος μέσα από τις δυσκολίες που παρατηρούν καθημερινά, υποθέτουν συχνά και τις 
αιτίες του προβλήματος (Βρυνιώτη, 2000· Μπαγά-
κης κ.ά., 2006). Ωστόσο κάποιες από αυτές τις υπο
θέσεις, όχι σπάνια, βασίζονται αποκλειστικά και 
μόνο στη βιωμένη προσωπική εμπειρία και προ
βάλλονται με μια τάση γενίκευσης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να οδηγούνται οι υποστηρικτές αυτών 
των υποθέσεων σε λανθασμένη συμπεριφορά προς 
τους μαθητές και τις μαθήτριες τους, όταν οι δυ
σκολίες προσαρμογής χαρακτηρίζονται συλλή
βδην και αβασάνιστα ως μαθησιακές δυσκολίες. Η 
αξία της βιωμένης προσωπικής εμπειρίας είναι 
αναμφίβολα πολύ σημαντική, αλλά σε καμία περί
πτωση δεν αρκεί για να τεκμηριώσει γενικεύσεις-

χρειάζεται να συμπληρωθεί από τη μελέτη της σχε
τικής βιβλιογραφίας. Η αδόκιμη χρήση ή και η κα
τάχρηση του πολυσυλλεκτικού όρου «μαθησιακές 
δυσκολίες» (Παντελιάδου, 2000) υποδηλώνει στην 
περίπτωση αυτή αφενός την άγνοια ή και την 
αγνόηση της ευρύτερης προβληματικής της μετά
βασης και αφετέρου τις οδυνηρές συνέπειες που 
θα είχε στην εξέλιξη των παιδιών αυτής της ηλι
κίας μια τέτοια αβασάνιστη και πρώιμη διάγνωση, 
η οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί στην πράξη ως πρόγνωση σχολικής αποτυ
χίας, φαινόμενο γνωστό στη βιβλιογραφία ως «επίδραση του Πυγμαλίωνα». 

Αν και οποιαδήποτε υπόθεση για τους ενδεχόμενους λόγους που κράτησαν την 
Ελλάδα μακριά από την ευρωπαϊκή «κινητοποίηση», που προαναφέρθηκε, είναι ατεκ
μηρίωτη, αφού το ερώτημα χρειάζεται αναλυτική διερεύνηση, δεν είναι ωστόσο αβάσι
μη η υπόθεση αναφορικά με τους λόγους που συνδέονται με τη διεθνή απομόνωση της 

13 Βλ. τα πορίσματα της διήμερης παιδαγωγικής συνάντησης με θέμα: «Από το νηπιαγωγείο στο δημο
τικό», στο περιοδικό Ανοιχτό Σχολείο, 1989. Επίσης: Πανταζής, 1991 και 1997· Μπουζάκης & Γεωργο-
γιάννης, 1991. 
14 Βρυνιώτη, 1999, 2000, 2007· Κιτσαράς, 2001· Vrinioti & Matsagouras, 2004· Βρυνιώτη & Ματσαγ-
γοΰρας, 2005· Τοκμακίδου, 2005· Παπαντωνίου κ.ά., 2004· Μπαγάκης κ.ά., 2006. 
15 Χριστιάς, 1970· Ζομπανάκης, 1970· Kotsmanidis, 1978· Δήμου, 1983· Πανοποΰλου-Μαράτου, 1982, 
1989· Πανοποΰλου-Μαράτου Ο. κ.ά., 1988· Ματσαγγοΰρας, 1998· Γεωργίου & Νίλσεν-Δραγώνα, 1983. 



χώρας κατά την περίοδο 1967-1974, παρότι μια τέτοια υπόθεση καλύπτει μόνο το συγκε

κριμένο χρονικό διάστημα. Σε σχέση με το εν λόγω ερώτημα έπαιξε αναμφίβολα σημα

ντικό ρόλο το γεγονός ότι στην Ελλάδα καθυστέρησε η ανάπτυξη των παιδαγωγικών 

επιστημών και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών. Είναι όμως αβάσιμη οποιαδήπο

τε ερμηνεία αποδίδει τη μη συμμετοχή της Ελλάδας, στην εν λόγω ευρωπαϊκή «κινητο

ποίηση», σε μια υποτιθέμενη ανυπαρξία του προβλήματος της μετάβασης στην Ελλάδα. 

θ α ήταν αυθαίρετο κάθε συμπέρασμα που θα παρουσίαζε ως δεδομένη την απουσία 

του προβλήματος από την Ελλάδα για όσο χρονικό διάστημα θα παραμένει αδιερεύνητο 

το θέμα της μετάβασης. Αντίθετα τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με το λειτουργικό 

αναλφαβητισμό και τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης 

του προβλήματος της μετάβασης, αφού από τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα είναι γνω

στό ότι οι αιτίες των φαινομένων αυτών κατά ένα ποσοστό βρίσκονται στο πρόβλημα 

της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο πρωτοβάθμιο σχολείο.16 

Επίσης ούτε ο νόμος που καθορίζει στην Ελλάδα τις προϋποθέσεις ένταξης των παι

διών στο δημοτικό σχολείο μπορεί να θεωρηθεί ότι προβλέπει και διασφαλίζει τη συνέ

χεια της διαδικασίας αγωγής και μάθησης κάθε παιδιού κατά τη μετάβαση του από το νη

πιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, ώστε να μπορούσε να θεωρηθεί βάσιμος εκ προοιμίου 

ο αποκλεισμός του προβλήματος της μετάβασης. Σύμφωνα με το νόμο-πλαίσιο υπ’ αριθ

μόν 1566/85, άρθρο 4, παρ. 2, η ένταξη των παιδιών στο δημοτικό σχολείο γίνεται -εκτός 

οριακών περιπτώσεων- με μοναδικό κριτήριο τη χρονολογική ηλικία. Ο νόμος αυτός δη

λώνει αναμφίβολα την πρόθεση του νομοθέτη για περιορισμό της επιλεκτικής λειτουρ

γίας του σχολείου στην αφετηρία της θεσμοθετημένης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αφού 

ως προϋπόθεση για την ένταξη στο σχολείο ισχύει μόνο αυτή της χρονολογικής ηλικίας 

και καμία άλλη προϋπόθεση, όπως για παράδειγμα η διάγνωση της πολυσυζητημένης, 

«κακοφορμισμένης» και ιδεολογικά φορτισμένης σχολικής ετοιμότητας.17 Με αυτή την 

έννοια ο νόμος αποτελεί συγκριτικό επιχείρημα της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών, όπου 

ισχύει το κριτήριο της σχολικής ετοιμότητας ως υποχρεωτικής προϋπόθεσης ένταξης 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν αποτελεί όμως ο νόμος τεκμήριο απουσίας του προ

βλήματος της μετάβασης. Από την απουσία δηλαδή μιας νομοθετικής ρύθμισης για την 

εκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης κάθε παιδιού δεν συνάγεται οπωσδήποτε και η απου

σία του προβλήματος. Αντίθετα η υπόθεση της ύπαρξης του προβλήματος της μετάβασης 

ενισχύεται αν ληφθεί υπόψη η ανακολουθία που υπάρχει ανάμεσα στην επιταγή του νό

μου για ένταξη και ακώλυτη προαγωγή όλων των παιδιών στο δημοτικό σχολείο από τη 

μια πλευρά και από την άλλη στην απουσία υποστηρικτικών μέτρων ουσιαστικής αντιμε

τώπισης του προβλήματος της ανομοιογένειας, η οποία έχει σχέση με το διαφορετικό 

επίπεδο και ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών της ίδιας ηλικίας (Ματσαγγούρας, 1998: 127). 

Γιατί μόνο ως επίφαση διαφοροποίησης της σχολικής εργασίας και ως απείκασμα εξατο

μίκευσης της διδασκαλίας μπορεί να χαρακτηριστεί η πρακτική που ακολουθείται στην 

καθημερινή σχολική πράξη της πλειονότητας των τάξεων της πρώτης δημοτικού σχολεί

ου. Όταν δηλαδή σε εξαθέσια ή ακόμα και δωδεκαθέσια δημοτικά σχολεία διατίθεται 

ένας μόνο εκπαιδευτικός για την ενισχυτική διδασκαλία. Επιπλέον η κατάργηση της στα-

16 Γέρου, 1988· Κολιάδης & Κορομηλάς, 1991· Σουμέλης, 1996· Ματσαγγοΰρας, 1998: 127. 
17 Σχετικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «σχολική ετοιμότητα» βλ. παρακάτω: «Κριτήρια 
για μια επιτυχημένη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο». 



σιμότητας στην ίδια τάξη, με τη θεσμοθέτηση του αναμφίβολα ορθού μέτρου της «ακώλυ
της προαγωγής των μαθητών του δημοτικού σχολείου και κατάργηση της αριθμητικής 
βαθμολογίας αυτών» (ν. 309/76), εμποδίζει την άμεση ανάδειξη των δυσκολιών της μετά
βασης. Αυτό συμβαίνει όταν δεν γίνεται ουσιαστική περιγραφική αξιολόγηση του κάθε 
παιδιού, η οποία προβλέπεται από το νόμο και η οποία αποτελεί συνοδευτικό μέτρο της 
ακώλυτης προαγωγής. Σ’ αυτή την περίπτωση η περιγραφική αξιολόγηση ευτελίζεται σε 
διαδικασία ομοιόμορφης ρουτίνας, με αποτέλεσμα το ορθό μέτρο της ακώλυτης προαγω
γής να δρα ενάντια στο στόχο του όταν αποσυνδέεται από την ορθή εφαρμογή του συνο
δευτικού μέτρου της περιγραφικής αξιολόγησης. 

Αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να αρθεί ή να αντισταθμιστεί από την ορθή εφαρμογή 
των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, σε εναρμόνιση με τον «Οδηγό της νηπιαγωγού», και επίσης μέσα από 
την ανάπτυξη, την περαιτέρω βελτίωση και τελικά τη γενίκευση του πιλοτικού προγράμ
ματος «Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο» - «Σχέδιο εργα
σίας: Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», το οποίο 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο στο ΕΠΕΑΚ Π,18 στο πλαίσιο 
του οποίου «το σχολικό έτος 2007-2008 υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις που αφορούν 
την ομαλή μετάβαση των νηπίων από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση, με σκοπό 
να αναβαθμίσουν τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου και να βελτιώσουν περαι
τέρω την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα του».19 Παράλληλα με αυτές τις δράσεις εκ
πονείται εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από τρία βιβλία, το πρώτο είναι ο ανά χεί
ρας Οδηγός ολοήμερου νηπιαγωγείου, το δεύτερο έχει τίτλο Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων 
(νηπιαγωγού - νηπίου) και το τρίτο τιτλοφορείται Οδηγός γονέα. 

Ζ-\>νοτ\τ\£ός, πίνακαζ ΤΜζ xvopoxpo îfcifc e-fé^ifnç του ζητήματος 

ΤΜζ uexafiaonÇ από το vnniayvüv&io στο διψοτικό οιοί\ζ.\ο 

1852 (Fröbel): Απαρχές του ζητήματος της μετάβασης ως παιδαγωγικού ερωτήματος. 

1965-1975: Μετεξέλιξη του ζητήματος της μετάβασης και ανάδειξη του στην Ευρώπη 
ως κοινωνικού, πολιτικού και εκπαιδευτικού προβλήματος. 

1975-1985: Απολογισμός και διαπίστωση χάσματος ανάμεσα στις συστάσεις/προ-
τροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης και στη λήψη ουσιαστικών μέτρων 
για την επίτευξη οριζόντιας και κάθετης συνέχειας κατά τη μετάβαση από 
το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

1996-2008: Το ζήτημα της μετάβασης επανέρχεται στο προσκήνιο της παιδαγωγι
κής και πολιτικής συζήτησης και λόγω της ευνοϊκής συγκυρίας η οποία 
διαμορφώθηκε από: 
α) Την αύξηση των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού για 

την πρώιμη παιδική ηλικία. 
β) Τη συμβολή των επιστημονικών ενώσεων, όπως π.χ. της European 

Early Childhood Education and Research Association (EECERA). 
γ) Τη συμβολή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά

πτυξης (ΟΟΣΑ). 
δ) Τη Διακήρυξη της Bologna (1999). 
ε) Την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

18 ΥΠΕΠΘ (Φ50/92/57655/Γ1/5-6-2007). 
19 ΥΠΕΠΘ, 2008, παρουσίαση του έργου: 1.2.3.β. Ολοήμερα νηπιαγωγεία, σελ. 7. 
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© flft&raßaan: Κεντρικό avTifc&iuevO ipewaC στο δι&θν'&ζ epewrmfco π&δίο 
ΤΜζ ΤΤαιδανΜγίΚΐίζ τκιζ TTpwiuiiÇ "Παιδικής f-fflifciaç 

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, η μετάβαση από την προσχολική στη σχολική 
αγωγή και εκπαίδευση έγινε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια κεντρικό αντικείμενο 
έρευνας στο διεθνές ερευνητικό πεδίο της Παιδαγωγικής της Πρώιμης Παιδικής Ηλι
κίας. Κυρίως οι χώρες της Βόρειας Αμερικής, όπως και της Βόρειας Ευρώπης, διενερ
γούν αντιπροσωπευτικές διαχρονικές μελέτες και διαθέτουν αξιόπιστα πορίσματα για 
τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο σχολείο και για τη σχολική πορεία των παιδιών τους. 

Ο Καναδάς εισήγαγε από το 1994 το Εθνικό Διαχρονικό Παρατηρητήριο Παιδιών και 
Νέων,20 με σκοπό τη δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων για τα χαρακτηριστικά και 
τις εμπειρίες των παιδιών και των νέων του Καναδά κατά τη διάρκεια της παιδικής και της 
εφηβικής ηλικίας και μέχρι την ενηλικίωση τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο «Η βάση της σχολικής 
ετοιμότητας»21 αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας των εκπαιδευτικών διαδικασιών σε 
ιδρύματα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και στο πρωτοβάθμιο σχολείο. 

Στις ΗΠΑ η έρευνα «Beginning School Study» (Baltimore - Study), η οποία άρχισε 
το 1982, θεωρείται πρωτοπόρα στο είδος της. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθη
κών μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο πρωτοβάθμιο σχολείο κύριο ερευνητικό ερώ
τημα αποτελεί το εξής: Με ποιον τρόπο το σχολείο δρα ενάντια στις κοινωνικές ανισό
τητες ή με ποιον τρόπο τις ενισχύει;22 

Το 1994 δημοσιεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι της Αμερικής23 για το 2000. Πρό
κειται για οχτώ στόχους βελτίωσης της ποιότητας στα σχολεία της Αμερικής. Σύμφωνα 
με τον πρώτο στόχο, «Το έτος 2000 όλα τα παιδιά που αρχίζουν το σχολείο στην Αμερι
κή θα έχουν την απαιτούμενη σχολική ετοιμότητα».24 Η δημοσίευση των εκπαιδευτικών 
στόχων έδωσε την αφορμή να αρχίσουν πολλά και σύνθετα ερευνητικά προγράμματα, 
αλλά και μια ευρεία δημόσια κριτική συζήτηση σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου 
στο σχολείο, σχετικά με τη μετάβαση στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις συνέ
πειες για την παραπέρα σχολική πορεία. Η επίτευξη ή η μη επίτευξη των στόχων τεκμη
ριώθηκε από μια ανεξάρτητη επιτροπή,25 τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
των ομόσπονδων πολιτειών. 

© ßaoifca nopiouara &p&vv\iv ο/ε-τικά ue. TM uexafiaan του παιδιού 
από i w προο/ο/ίι(ζΐί ayvüvn Και ε^παίδε^/οιι οτο o/orfeio26 

Οι Pianta & Cox (1999) συγκέντρωσαν και εξέδωσαν τις σημαντικότερες, σε διεθνές 
επίπεδο, έρευνες σχετικά με τη μετάβαση στο σχολείο. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα 
σημαντικότερα πορίσματα αυτών των ερευνών: 

20 National Longitudinal Survey of Children and Youth. 
21 «The basis of school readiness». 
22 http://bssonlme.jhu.edu/hopkids/description.htm 
23 Goals 2000: Educate America. 
24 «By the year 2000, all children in America will start school ready to learn». 
25 The National Educational Goal Panel (NEGP). 
26 Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση αυτών των πορισμάτων βλέπε και: Griebel & Niesei, 2004: 95-111. 

http://bssonlme.jhu.edu/hopkids/description.htm
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Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, παρά τη μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τη θε
σμική οργάνωση της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης, η είσοδος του παι
διού στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα σηματοδοτεί, για το κάθε παιδί ξεχωριστά, 
μια σημαντική και κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδο. 

Η μετάβαση στο σχολείο προκαλεί στα παιδιά στρες σε διάφορους τομείς (Fabian, 
2002· Griebel & Niesei, 2002· Margetts, 2002· Kienig, 2002). 

Το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη μετάβαση κυμαί
νεται από 10-12% στην Ευρώπη έως 40% στις ΗΠΑ (Griebel & Niesei, 2004: 108). 

Η μετάβαση, παράλληλα με τους κινδύνους, προσφέρει επίσης και ευκαιρίες για πε
ραιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο. Δίπλα στα παιδιά που έχουν προβλήματα προσαρμο
γής στο σχολείο υπάρχουν και παιδιά που αισθάνονται καλύτερα στο σχολείο απ’ 
ό,τι αισθάνονταν στο ίδρυμα που φοιτούσαν πριν ενταχθούν σ' αυτό (Dollase, 1978-

Beelmann, 2000). 

Δεν υπάρχουν δεδομένα διαχρονικών ερευνών, τα οποία, με βάση το πώς προσαρ
μόστηκε το παιδί στο νηπιαγωγείο, να επιτρέπουν πρόγνωση για το πώς θα προσαρ
μοστεί στο σχολείο (Kienig, 2002). 

Μια βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των διαδικασιών υπερνίκησης των 
εμποδίων της μετάβασης είναι η διερεύνηση της κατάστασης όχι μόνο από τη σκοπιά 
των ειδικών, αλλά επίσης από τη σκοπιά των γονέων, και βέβαια των ίδιων των παι
διών (Griebel & Niesei, 2002). 

Η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου, σχολείου και γονέων θεωρείται ο σημαντικό
τερος παράγοντας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της μετάβασης (Boström, 
2003· Fabian, 2002· Margetts, 2002· Yeboah, 2002). 

Η ανάπτυξη της «συνέχειας» μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποτελεί την κα
τευθυντήρια ιδέα για την ομαλή μετάβαση (Dunlop & Fabian, 2002· Margetts, 2002-

Yeboah, 2002). 

Προϋπόθεση-κλειδί για την επίτευξη ισότητας ευκαιριών στο σχολείο είναι η ενί
σχυση και η προώθηση των παιδιών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση πριν αυτά 
ενταχθούν στο σχολείο (Pianta & Cox, 1999). 

© ÊvVoiorWifçoç προοδιοριογός του όρου «ΐΑε-τά̂ αΟΜ» 

Ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του συχνά καλείται να αναπροσαρμοστεί σε και
νούργια περιβάλλοντα και καινούργιες καταστάσεις. Αυτή η αναπροσαρμογή μπορεί 
να χρειαστεί να γίνει σε διάφορα περιβάλλοντα, στο οικογενειακό, στο σχολικό, στο 
εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, π.χ., η γέννηση ενός δεύτερου παιδιού σε μια οικογένεια 
την περίοδο που το μέχρι τότε μοναχοπαίδι της οικογένειας εντάσσεται στο σχολείο 
αλλάζει το οικογενειακό περιβάλλον αυτού του παιδιού, το οποίο την ίδια περίοδο αλ
λάζει και σχολικό περιβάλλον. Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται αφενός αλλαγή του ρόλου 

των γονέων, οι οποίοι με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού έγιναν γονείς δύο παιδιών, 
και αφετέρου αλλαγή του ρόλου του παιδιού, το οποίο τώρα έχει αδερφό ή αδερφή. Η 
αλλαγή δηλαδή της οικογενειακής κατάστασης επέφερε και αλλαγή των ρόλων όλων 



των μελών της οικογένειας, τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στην καινούργια κατά

σταση και να συμπεριφερθούν ανάλογα με τις κοινωνικές προδιαγραφές που επιβάλ

λουν οι καινούργιοι ρόλοι. 

Η μετάβαση από ένα περιβάλλον σε άλλο δεν σημαίνει οπωσδήποτε εγκατάλειψη του 
προηγούμενου περιβάλλοντος, μπορεί να σημαίνει τη διεύρυνση του περιβάλλοντος της 

δεδομένης χρονικής περιόδου, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν ένα παιδί γίνεται 

μέλος σε καινούργιες ομάδες παράλληλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σ’ αυτή την 

περίπτωση το παιδί προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, π.χ. μουσικής, αθλη

τισμού, ζωγραφικής, και συμπεριφέρεται ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε δια

φορετικού ρόλου, ως μουσικός, ως αθλητής, ως ζωγράφος. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι μεταβάσεις απαιτούν πάντα από το άτομο 

ικανότητες προσαρμογής, προσωπικό αναπροσανατολισμό και αλλαγές των συνθηκών 

ζωής και των περιθωρίων δράσης. Ωστόσο η ιδιαίτερη σημασία των μεταβάσεων συνί
σταται στο γεγονός ότι σχεδόν πάντα επιφέρουν και αλλαγή των ρόλων.27 Οι μεταβολές 

στο σύστημα των ρόλων συνδέονται στενά με αλλαγές της θέσης που έχει ένα άτομο 

στον οικογένεια του και στον κοινωνικό του περίγυρο, γεγονός που έχει ως συνέπεια 

αλλαγές της συμπεριφοράς, οι οποίες είναι κοινωνικά καθορισμένες και αναμενόμενες. 

Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα γίνει για πρώτη φορά 

μητέρα, όταν ένας απλός υπάλληλος γίνει προϊστάμενος, όταν το μοναχοπαίδι γίνει 

αδερφός ή αδερφή, όταν το νήπιο γίνει μαθητής, μαθήτρια κτλ. 

Η μετάβαση μπορεί να είναι ερέθισμα ή συνακόλουθο αλλαγής και με αυτόν τον τρό

πο να λειτουργήσει ως κίνητρο ανάπτυξης. Ωστόσο από το γεγονός και μόνο ότι έγινε μια 

μετάβαση δεν πρέπει να οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι επιτεύχθηκε οπωσδήποτε 

και ανάπτυξη. Ένα άτομο σε ένα περιβάλλον δεν μπορεί να αναλάβει σοβαρά κανένα 

ρόλο, δεν μπορεί να ασκήσει καμία αντίστοιχη του ρόλου δράση και ούτε βέβαια μπορεί 

να αναπτύξει νέες διαπροσωπικές σχέσεις εάν δεν έχει τα ανάλογα κίνητρα και εάν δεν 

αποκτήσει μια διαφοροποιημένη και ορθή αντίληψη του περιβάλλοντος του. Αυτό σημαί

νει ότι η μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο δεν είναι ένα 
στιγμιαίο γεγονός, το οποίο αρχίζει και ολοκληρώνεται την πρώτη ημέρα της σχολικής 

ένταξης, αλλά είναι μια διαδικασία μεγάλου χρονικού διαστήματος, για την ολοκλήρωση 

και την επιτυχία της οποίας πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες. 

Οι Kagan & Neuman (1998) θεωρούν ότι αυτό που ορίζεται ως «μετάβαση» συμπερι

λαμβάνει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες. Μερικοί θεωρούν ότι η μετάβαση αρχίζει 

και ολοκληρώνεται προς το τέλος του σχολικού έτους, με την πραγματοποίηση ορισμένων 

δραστηριοτήτων, σε συνεργασία των προσχολικών και σχολικών ιδρυμάτων με τους γονείς 

και τα παιδιά, όπως π.χ. επίσκεψη των παιδιών του νηπιαγωγείου με τους γονείς τους στο 

σχολείο όπου θα μεταβούν προσεχώς. Άλλοι θεωρούν ότι η μετάβαση συνεπάγεται προ

σπάθειες ουσιαστικής σύνδεσης του φυσικού περιβάλλοντος της οικογένειας των παιδιών 

με το υποστηρικτικό περιβάλλον του σχολείου. Τέλος κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν τη με

τάβαση ως «την έκφραση των αναπτυξιακών αρχών της συνέχειας, δηλαδή τη δημιουργία 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων και αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία διατηρούν τη συ

νέχεια πέραν των ορίων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (Kagan & Neuman, 1998: 1). 

27 Για τέτοιου είδους μεταβάσεις, οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στο σύστημα των ρόλων, ο Bronfenbrenner 
(1993) χρησιμοποιεί τον όρο «οικοσνστημική/αναπτνξιακή μετάβαση». Βλ. και Πετρογιάννης, 2001. 



Όποιος και αν είναι ο κύριος στόχος μιας επιμέρους δράσης μετάβασης, η μετάβα

ση «θα πρέπει να έχει την έννοια της επίδρασης των διαφορετικών περιβαλλόντων και 

των διασυνδέσεων ανάμεσα σ' αυτά τα περιβάλλοντα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

αλλά και διαχρονικά» (Pianta et al., 1999). 

Επίσης οι διαφορετικές προσεγγίσεις της μετάβασης, παρά τις επιμέρους διαφορές 

τους, έχουν μια κοινή αφετηρία. Σχεδόν όλες οριοθετούν εννοιολογικά τη μετάβαση σε 

σχέση με δύο κομβικά σημεία: Το ένα είναι η προσωπικότητα του ατόμου (χαρακτηρι

στικά, δεξιότητες, ικανότητες) και το άλλο είναι οι κανόνες λειτουργίας του νέου περι
βάλλοντος όπου μεταβαίνει το άτομο. Η μετάβαση περιγράφεται ως μια πολύπλοκη δια

δικασία, κατά την οποία το άτομο μετακινείται από ένα οικείο σε ένα άλλο, καινούργιο 

περιβάλλον, το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες λειτουργίας και στους οποίους το 

άτομο οφείλει να προσαρμοστεί. Ωστόσο η προσπάθεια προσαρμογής στις πολυεπίπε-

δες αλλαγές, οι οποίες επιβάλλονται ταυτόχρονα από τις προδιαγραφές, τους κανόνες 

και τις απαιτήσεις του καινούργιου περιβάλλοντος, βάζουν σε δοκιμασία την ψυχική 

αντοχή του ατόμου (Cowen, 1993· Fabian, 2007). 

Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ του οικείου περιβάλλοντος από τη μια πλευρά 

και του καινούργιου από την άλλη οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σ' 

αυτά που το άτομο γνώριζε και μπορούσε να ανταποκριθεί στο οικείο περιβάλλον και 

σε εκείνα που απαιτείται να γνωρίζει και να μπορεί να ανταποκριθεί στο καινούργιο 

περιβάλλον. Η αποκατάσταση της ισορροπίας και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την 

επίτευξη της εξαρτάται αφενός από το βαθμό της συμβατότητας (της συνέχειας) μεταξύ 

του οικείου και του καινούργιου περιβάλλοντος και αφετέρου από το βαθμό στον 

οποίο το άτομο προετοιμάστηκε, ώστε να είναι σε θέση να προβλέψει, να ελέγξει και 

να διαχειριστεί τις αλλαγές τις μετάβασης. Συνεπώς, για να είναι ομαλή η μετάβαση 

από το οικείο περιβάλλον, νηπιαγωγείο, στο καινούργιο περιβάλλον, δημοτικό σχολείο 

(αποκατάσταση ισορροπίας), θα πρέπει αφενός να διασφαλιστεί η συμβατότητα μετα

ξύ των σκοπών, των στόχων και του curriculum του νηπιαγωγείου και εκείνων του δη

μοτικού σχολείου και αφετέρου θα πρέπει το παιδί να προετοιμαστεί έτσι, ώστε να 

μπορεί να προβλέψει, να ελέγξει και να διαχειριστεί τις πολυεπίπεδες αλλαγές που συ

νεπάγεται η μετάβαση. Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για την ευχάριστη όψη της 

μετάβασης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση γίνεται λόγος για τη δυσάρεστη όψη, η οποία 

εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως δηλώνουν οι χαρακτηριστικές για την κάθε 

όψη λέξεις στο παρακάτω σχήμα: 

f t aucpiOMUÌa του όρου «ΐΑε-τά^αΟΜ» 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Αυτοπεποίθηση, ευχαρίστηση, 
χαρά, υπερηφάνεια, ικανοποίηση, 
κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη 
και πρόοδο. 

Αβεβαιότητα, άγνοια, άγχος, αγωνία, 
αναστάτωση, ανησυχία, απροθυμία, 
άρνηση, δυσφορία, διατάραξη 
ισορροπίας, ενόχληση, κούραση, 
νευρικότητα, φοβία, ταραχή, ταλαιπωρία. 

Στην Προσχολική Παιδαγωγική, όπως και στη Σχολική Παιδαγωγική, έχει επικρα

τήσει περισσότερο η αρνητική σημασία του αμφίσημου όρου «μετάβαση», δηλαδή ως 



εμπειρία στρες και ως σοκ, και λιγότερο η θετική σημασία, δηλαδή ως πρόκληση και ως 
κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχία ή ως ευκαιρία νέου ξεκινήματος και εν
δεχομένως εγκατάλειψης δυσάρεστων ή ανεπιθύμητων καταστάσεων. Για παράδειγ
μα, είναι γνωστό ότι ένας αριθμός παιδιών δεν βρίσκει στο νηπιαγωγείο τις κατάλλη
λες για το επίπεδο ανάπτυξης του δράσεις, με αποτέλεσμα να πλήττει, να δυσφορεί κτλ. 
και να επιθυμεί να μεταβεί νωρίτερα απ’ ό,τι η χρονολογική του ηλικία επιτρέπει στο 
δημοτικό σχολείο, προσδοκώντας ένα πιο ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιβάλλον 
(Tietze, 1998). Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη το υψηλό ποσοστό των παιδιών που αντιμε
τωπίζουν προβλήματα κατά τη μετάβαση -από 10-12% στην Ευρώπη έως 40% στις 
ΗΠΑ (Griebel & Niesei, 2004: 108)-, τότε αντιλαμβάνεται κανείς γιατί γίνεται λόγος 
περισσότερο για την αρνητική πλευρά της μετάβασης. Όσο και αν το στοιχείο της αλ
λαγής, το οποίο χαρακτηρίζει τη μετάβαση, αποτελεί ισχυρό κίνητρο μάθησης, είναι 
δυνατόν αυτό να εξουδετερωθεί από αντικίνητρα, όταν δεν διασφαλίζεται η ισορροπία 
μεταξύ της συνέχειας του εκπαιδευτικού συστήματος (δομή - διάρθρωση - οργάνωση) 
και της συνέχειας της διαδικασίας αγωγής και μάθησης κάθε παιδιού (παιδαγωγική -
ψυχολογική). 

Αν και δεν υπάρχει, μέχρι σήμερα, μια ενιαία θεωρία, ικανή να εξηγήσει όλο το εύ
ρος των προβλημάτων που προκαλεί η ασυνέχεια στη διαδικασία αγωγής και μάθησης 
του παιδιού, είναι ήδη γνωστό από τα πορίσματα των ερευνών (Griebel & Niesei, 2004: 
107) των δεκαετιών 1960-1970 ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος να μετατραπεί γρήγορα η 
χαρά της μάθησης και η ετοιμότητα της επίδοσης σε μόνιμο φόβο και αρνητική στάση 
προς το σχολείο όταν συμβαίνουν πολλές, μεγάλες και απότομες αλλαγές ταυτόχρονα. 
Όταν δηλαδή στην τομή κάθε μετάβασης -όπου οι διαφορές του τρόπου και του ρυθ
μού μάθησης των παιδιών φαίνονται περισσότερο- επιβάλλονται «βήματα» πολύ μεγα
λύτερα απ’ ό,τι το επίπεδο ανάπτυξης ενός σημαντικού αριθμού παιδιών επιτρέπει. Ο 
κίνδυνος αυξάνεται όσο μικρότερη είναι η ηλικία των παιδιών κατά την περίοδο που 
συμβαίνουν τέτοιου είδους αλλαγές, όσο λιγότερο προετοιμασμένα είναι γι' αυτές και 
όσο λιγότερο οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά τους κατά τη μετάβαση. Αυτό ισχύει ιδιαί
τερα για τις πολυεπίπεδες αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση από την προσχο
λική στη σχολική εκπαίδευση. 

© ΑΜανή «παραδε^ατος» 

Αναφορικά με τις προτεινόμενες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της «ασυνέχειας», 
η οποία θεωρείται ο κύριος παράγοντας πρόκλησης προβλημάτων κατά τη μετάβαση, 
είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική ανα
θεώρηση/στροφή αναφορικά με τη σχέση συνέχειας - ασυνέχειας. Ενώ μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 επικρατούσε «το παράδειγμα της συνέχειας», δηλαδή ότι πρέπει 
να επιδιώκεται όσο το δυνατόν περισσότερη συνέχεια σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευ
τικής διαδικασίας (π.χ. στο curriculum, στο επικοινωνιακό στιλ κτλ.), για να είναι ομα
λή η μετάβαση, από τα μέσα της ίδιας δεκαετίας και μετά αυξάνονται οι υποστηρικτές 
της αλλαγής αυτού του παραδείγματος, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να επι
διώκεται όσο το δυνατόν περισσότερη συνέχεια, αλλά τόση συνέχεια όση είναι ανα
γκαία. Με άλλα λόγια, κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων συνεργασίας «πρέπει να 
έχει κανείς ως αφετηρία περισσότερο την ενεργό αντιμετώπιση της ασυνέχειας παρά 



το παράδειγμα της συνέχειας» (Fthenakis, 2004: 10). Είναι προφανές ότι αυτή η αλλα
γή παραδείγματος ενδιαφέρει άμεσα την εκπαιδευτική πράξη, διότι οι εκπαιδευτικοί 
του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη σχέση 
συνέχειας - ασυνέχειας όταν θα συμμετάσχουν στο σχεδιασμό ενός προγράμματος συ-
νεργασίας/μετάβασης μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Δεδομένου δηλαδή ότι η ασυνέχεια 
δεν είναι κάτι το οποίο, σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να αποφευχθεί τελείως (Peters, 
2000), είναι αναγκαία η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια. 

© 6αο*ι(ζέ̂  δε|ιότΜΤεί/ΐΚαν'ότΜΤεί ή προοόνΤα-Με-ιδιά 

Οι βασικές δεξιότητες/ικανότητες είναι «κλειδιά» που «ανοίγουν όλες τις πόρτες» σε 
καινούργια περιβάλλοντα και σε διάφορες σύνθετες καταστάσεις κοινωνικής αλληλε
πίδρασης. Αυτές οι δεξιότητες/ικανότητες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της προ
σωπικότητας, καλλιεργούνται σε μια μακροχρόνια διαδικασία στα επάλληλα ή παράλ
ληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπου μεταβαίνει το παιδί και αναμφίβολα δεν απο
κτώνται με «ταχύρρυθμη άσκηση» σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Η προετοιμασία των παιδιών για την αντιμετώπιση των γνωστών και προβλέψιμων 
δυσκολιών μετάβασης γίνεται με την ενεργό συμμετοχή τους σε μια σειρά δραστηριοτή
των, οι οποίες αναπτύσσονται κατά ένα μέρος στο νηπιαγωγείο, κατά ένα άλλο μέρος 
από κοινού στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο και κατά ένα τρίτο μέρος στο δη
μοτικό σχολείο. Η κάθε δράση έχει έναν κύριο στόχο, ανάλογα με τη συγκεκριμένη δυ
σκολία, για την αντιμετώπιση της οποίας προετοιμάζει τα παιδιά.28 Ωστόσο είναι προ
φανές ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν σε ατομικό επίπεδο όλες οι δυσκολίες με 
τις οποίες είναι πιθανό να έρθει αντιμέτωπο το κάθε παιδί. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να 
σχεδιαστούν δράσεις για την αντιμετώπιση άγνωστων και μη προβλέψιμων, σε ατομικό 
επίπεδο, δυσκολιών, με τη λογική που σχεδιάζονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση 
αναμενόμενων και προβλέψιμων, σε γενικό επίπεδο, δυσκολιών. Για παράδειγμα, είναι 
προβλέψιμες και αναμενόμενες οι δυσκολίες που σχετίζονται με τον περιορισμό της 
ελεύθερης κίνησης των αρχάριων μαθητών/μαθητριών μέσα στην τάξη την ώρα του μα
θήματος, ή οι δυσκολίες που έχουν σχέση με την έλλειψη ετοιμότητας αυτών να ανταπο
κριθούν άμεσα σε γενικές οδηγίες που δίνονται από το δάσκαλο / τη δασκάλα. Η αντι
μετώπιση αυτών των δυσκολιών ασφαλώς μπορεί να αποτελέσει ένα 
σαφή στόχο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για όλη την ομάδα 
των νηπίων που το προσεχές σχολικό έτος θα μεταβεί στο 
σχολείο, ώστε τα νήπια να «ασκηθούν» έγκαιρα για την 
αντιμετώπιση αυτής της επικείμενης «απαίτησης του σχο
λείου». Ωστόσο η στοχευμένη στην αντιμετώπιση συγκε
κριμένων δυσκολιών «άσκηση» προετοιμάζει τα παιδιά 
για την αντιμετώπιση προβλέψιμων και «ορατών» από 
όλους δυσκολιών. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων, 
σύνθετων και μη «ορατών» από όλους δυσκολιών είναι 

1 Βλ. ενδεικτικές δράσεις στο παρόν κεφάλαιο. 



αναγκαία η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, οι οποίες καθιστούν το κάθε παι

δί ικανό να αντιμετωπίζει αυτόνομα, με ευελιξία και ευρηματικότητα, οποιαδήποτε δυ

σκολία συναντά στην προσωπική του διαδικασία αγωγής και μάθησης. 

Η ανάπτυξη των τριών βασικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων που ακολουθούν συνιστά

ται να αποτελεί στόχο όλων των δραστηριοτήτων και του νηπιαγωγείου και του δημοτι

κού σχολείου: 

Ψυχική αντοχή, ανθεκτικότητα (προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ελαστικότητα) (resilience) 

Γενικά εννοείται η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς με επιτυχία δύσκολες καταστά

σεις, να υπερνικά διάφορα εμπόδια της ζωής και να είναι σε θέση να αντιδρά αποτελε

σματικά στις αρνητικές συνέπειες του στρες. Με άλλα λόγια, να μην κάμπτεται κανείς 

από δύσκολες καταστάσεις και πολύ περισσότερο να μην αφήνεται να καταβληθεί από 

αυτές. 

Αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ νη

πιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, με τον όρο «ψυχική αντοχή/ανθεκτικότητα» εννο

είται η ικανότητα ψυχικής αντοχής του παιδιού σε καταστάσεις βιολογικού, ψυχολογι

κού και ψυχοκοινωνικού αναπτυξιακού ρίσκου (Wustmann, 2003: 107). 

Η ψυχική αντοχή/ανθεκτικότητα (προσαρμοστικότητα) προϋποθέτει: 

θετική αυτοαντίληψη. 

Ικανότητα ελέγχου μιας κατάστασης και αίσθηση σιγουριάς για την αλλαγή της. 

Ικανότητα αυτοκαθοδήγησης. 

Ικανότητα προσαρμογής σε επιβαρημένες καταστάσεις ή σε υπερβολικά ερεθίσμα

τα (ικανότητα για εσωτερική αποστασιοποίηση). 

Ικανότητα προστασίας του εαυτού από επικίνδυνες επιδράσεις. 

Ικανότητα επίγνωσης και τήρησης των κανόνων. 

Ικανότητα δημιουργικής σκέψης. 

Ικανότητα λήψης αποφάσεων και αυτοοργάνωσης. 

Ικανότητα συναναστροφής σε διαφορετικά πολιτιστικά και κοινωνικά περιβάλλο

ντα και ικανότητα δημιουργικής ανταπόκρισης σε διαφορετικές προσδοκίες ρόλων. 

Ικανότητα αντιμετώπισης των συγκρούσεων χωρίς βία. 

Ικανότητα ανάληψης ευθύνης. 

Δημιουργικότητα και διάθεση για εξερεύνηση. 

Ικανότητα για ουσιαστική συμμετοχή σε συγκεκριμένο αντικείμενο και ανάπτυξη 

ενδογενών κινήτρων. 

Ικανότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκαλούν οι μεταβάσεις 
(transitionscompetence) 

Δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί αντιμετωπίζει τις αναπτυξιακές προκλήσεις 
(Qerter, 1995), οι οποίες συνδέονται με μεταβατικές καταστάσεις είτε στο χώρο της οι

κογένειας είτε στο χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γενικότερα. Πρόκειται για μια 



δυναμική διαδικασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, κατά την οποία από τη μια πλευρά 
επενεργούν πολλοί και διαφορετικοί επιβαρυντικοί παράγοντες και από την άλλη προ
σφέρονται ευκαιρίες για μεστές μαθησιακές διαδικασίες. 

Ικανότητα μεθοδικής μάθησης (scaffolding) 

Με τον όρο «scaffolding» (κατά λέξη «σκαλωσιά») εννοείται η υποστηρικτική διαδικα
σία, το υποστηρικτικό πλαίσιο, που θέτει ο ενήλικος στη διάθεση του παιδιού προκει
μένου αυτό να μάθει όχι μόνο τα περιεχόμενα, αλλά και τη μέθοδο εκμάθησης των πε
ριεχομένων (Vygotsky, 2000). 

Η ικανότητα αποκωδικοποίησης και αφομοίωσης της γνώσης αποτελεί βασικό εφό
διο για τη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών. Η ικανότητα μεθοδικής μάθησης είναι 
αναγκαία για την επικαιροποίηση της γνώσης και για το φιλτράρισμα του ασήμαντου ή 
και του περιττού. Η κατάκτηση της σύγχρονης γνώσης είναι δυνατή μόνο σε μια διαδι
κασία διά βίου μάθησης. Το να μάθει κανείς κατά την πρώιμη παιδική ηλικία να αντι
δρά με επιτυχία σε καταστάσεις αλλαγών, ρίσκου και αβεβαιότητας είναι ένα εφόδιο, 
το οποίο μελλοντικά καθιστά δυνατή τη δημιουργική διαχείριση των εμπειριών που συ
νεπάγονται οι μεταβατικές καταστάσεις. 
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Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο δεν αφορά μόνο το παιδί, αλλά 
και τους γονείς του, οι οποίοι βιώνουν και αντιμετωπίζουν μαζί τις πολυεπίπεδες αλλα
γές που επιφέρει η μετάβαση. Συνοπτικά αυτές οι αλλαγές μπορούν να παρουσιαστούν 
σε τρία επίπεδα: 

• Αλλαγές σε ατομικό επίπεδο. 

• Αλλαγές σε επίπεδο αλληλεπιδράσεων. 

• Αλλαγές στο ευρύτερο πλαίσιο. 

Αλλαγές σε ατομικό επίπεδο 

Του παιδιού: 

• Αλλάζει η θέση, η ταυτότητα και ο ρόλος του παιδιού: Από παιδί του νηπιαγωγεί
ου γίνεται παιδί του δημοτικού σχολείου και του αποδίδεται ο ρόλος του μαθητή 
ή της μαθήτριας. 

• Αλλάζει η αυτοαντίληψη του παιδιού (Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003). Ο μα
θητής ή η μαθήτρια ορίζεται περισσότερο με βάση αυτό που μαθαίνει και με βά
ση αυτό που καταφέρνει, δηλαδή με βάση τις ικανότητες/δεξιότητές του/της. 
Ωστόσο είναι γνωστό ότι διαφέρει ο ρυθμός προσαρμογής από παιδί σε παιδί και 
από τομέα σε τομέα ανάπτυξης. 

• Το παιδί πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ αντιφατικών συναισθημάτων, δεν αι
σθάνεται μόνο χαρά και υπερηφάνεια «γιατί μεγάλωσε και πήγε στο σχολείο», 

αλλά κατακλύζεται και από συναισθήματα αποχωρισμού και απώλειας (Griebel 
& Niesei, 2002· Margetts, 2006· Peters, 2000). 



Των γονέων: 

• Αλλάζει η ταυτότητα των γονέων σε σχέση με την ιδιότητα του γονέα. Από γονείς 
παιδιού νηπιαγωγείου γίνονται γονείς παιδιού του δημοτικού σχολείου. Οι γο
νείς τον πρώτο καιρό της ένταξης του παιδιού στο σχολείο είναι απορροφημένοι 
από τη σκέψη να συμπαρασταθούν στο παιδί τους και συνειδητοποιούν πολύ αρ
γότερα ότι και οι ίδιοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα που αισθάν
θηκαν στη νέα κατάσταση και ότι σταδιακά «μπήκαν» στο νέο ρόλο του γονέα 
που έχει παιδί στο σχολείο. 

Αλλαγές σε επίπεδο αλληλεπιδράσεων 

Του παιδιού: 

• Το παιδί βιώνει την εμπειρία της απώλειας αναφορικά με τα παιδιά, τους/τις νη
πιαγωγούς και την οικεία ατμόσφαιρα του χώρου του νηπιαγωγείου. 

• Το παιδί έρχεται σε μια καινούργια τάξη, όπου όλα τα παιδιά έρχονται για πρώ
τη φορά, και από την άποψη αυτή είναι «αβοήθητα», αφού δεν προϋπάρχει ένας 
«παλιός πυρήνας», όπως συμβαίνει στο νηπιαγωγείο, όπου συνυπάρχουν παιδιά 
δύο ηλικιών, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει τα καινούργια παιδιά να προ
σαρμοστούν στις συνθήκες του νέου περιβάλλοντος. Στη συγκρότηση του δικτύου 
των διαπροσωπικών σχέσεων απαιτείται η ενεργός συμμετοχή όλων των παιδιών, 
το καθένα από τα οποία πρέπει να βρει τη θέση του ο' αυτό. Η διαδικασία συ
γκρότησης αυτού του δικτύου διευκολύνεται όταν το παιδί έχει στην καινούργια 
ομάδα κάποια γνωστά παιδιά. 

Των γονέων: 

• Οι σχέσεις στην οικογένεια αλλάζουν με την ένταξη του παιδιού στο σχολείο, αλ
λά και λόγω της αυξημένης προσπάθειας του παιδιού για απόκτηση μεγαλύτερης 
ανεξαρτησίας. Οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς για το ρόλο του αρχάριου μα
θητή ή της αρχάριας μαθήτριας δεν συμπίπτουν οπωσδήποτε με αυτές που έχει το 
σχολείο και ειδικότερα ο/η συγκεκριμένος/-η δάσκαλος/δασκάλα της πρώτης τά
ξης του δημοτικού (Johansson, 2002· Neuman, 2002· Brooker, 2005- Clark, 2007-

Peters, 2002· Dockett & Perry, 2001). 

Αλλαγές στο ευρύτερο πλαίσιο 

Του παιδιού: 

• Το παιδί βιώνει τις επιδράσεις δύο φορέων κοινωνικοποίησης: οικογένειας -
σχολείου, οι οποίοι δεν διέπονται οπωσδήποτε από τις ίδιες αρχές και αξίες, με 
αποτέλεσμα το παιδί συχνά να βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με το πώς πρέπει 
να συμπεριφερθεί (Neuman, 2002: 12· Brooker, 2005- Dockett & Perry, 2007). 

Επαναπροσδιορίζεται η σχέση του παιδιού με το χρόνο και το χώρο. Το ωρολό
γιο πρόγραμμα του σχολείου, τα περιεχόμενα, οι στόχοι και οι μέθοδοι διαφέ
ρουν από τις εμπειρίες που έχουν τα παιδιά από την οικογένεια τους και από το 
νηπιαγωγείο (Einarsdóttir, 2003a, 2007). 



Των γονέων: 

ñ Οι γονείς προσαρμόζουν το ημερήσιο, το εβδομαδιαίο και το ετήσιο πρόγραμμα 

τους σ' αυτό του σχολείου. Εάν με τη μετάβαση του παιδιού στο σχολείο συμπέσει 

οι γονείς να πρέπει να αντιμετωπίσουν και άλλες μεταβάσεις, όπως π.χ. είναι η 

μετάβαση σε μια καινούργια κατάσταση, η οποία δημιουργείται από τη γέννηση 

ενός άλλου παιδιού, ή από την ανάληψη ή την απώλεια της εργασίας τους, ή από 

ένα διαζύγιο, τότε αυτοί επιβαρύνονται επιπλέον από τις ενδοοικογενειακές με

ταβάσεις. 

© ί\ί\οντίΆα Ηζτάβαοης Και tf/ofliftì eroiuÓTMTa 

Όπως είδαμε παραπάνω, η μετάβαση χαρακτηρίζεται από αλλαγές προσώπων, αλλαγές 

κανόνων, αλλαγές στον τρόπο και στο ρυθμό εργασίας και πάνω απ' όλα αλλαγές ρόλων. 

Οι σχέσεις και ο ρόλος του παιδιού αλλά και των γονέων αλλάζουν. Καθώς το μέχρι χθες 

παιδί του νηπιαγωγείου αποκτά το ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας, αλλάζει αντίστοιχα 

και ο ρόλος των γονέων. Ο βαθμός ανταπόκρισης των παιδιών αλλά και των γονέων στις 

προσδοκίες που απορρέουν από τους καινούργιους ρόλους (μαθητής/μαθήτρια - γονέας 

μαθητή/μαθήτριας) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό: (α) από την «οικογενειακή οικολογία» 
και τη συνακόλουθη συμβολή της οικογένειας στη μαθησιακή ετοιμότητα και στην ψυχο

λογική ωριμότητα του παιδιού, (β) από το δίκτυο επικοινωνίας και προετοιμασίας που 

έχει αναπτυχθεί προληπτικά μεταξύ σχολείου και οικογένειας, (γ) από την προετοιμασία 

που έχει κάνει το σχολείο για να υποδεχτεί τα παιδιά και να τα στηρίξει στη διαχείριση 

των νέων ρόλων και απαιτήσεων, και (δ) από τις επιδράσεις του ευρύτερου κοινωνικοπο-

λιτιστικού περιβάλλοντος (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005: 78). 

Η μελέτη των παραγόντων που αλληλεπιδρούν στη μετάβαση και οι οποίοι αναφέ

ρονται στα παραπάνω τέσσερα επίπεδα γίνεται μέσα από διάφορα και εν μέρει διαφο

ρετικά μεταξύ τους μοντέλα. Αυτά συχνά συνδέουν μεν τη μετάβαση στενά με τη σχολι

κή ετοιμότητα (Meiseis, 1999· Pianta et al., 1999· Yeboah, 2002), δίνουν όμως διαφορε

τικό εννοιολογικό περιεχόμενο στον όρο «σχολική ετοιμότητα» και επίσης διαφορο

ποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη μετάβαση και τους 

παράγοντες που τη διαμορφώνουν (Kagan & Neuman, 1998: 366). 

Για τις ανάγκες και την οικονομία του παρόντος κεφαλαίου συνοψίζουμε τις διαφο

ρετικές εκδοχές και παραλλαγές αυτών των μοντέλων σε δύο διαφορετικά μεταξύ τους 

μοντέλα, το «μοντέλο των δεξιοτήτων/ικανοτήτων» και το «οικοσυστημικό/αναπτυξιακό 

μοντέλο».29 Το μοντέλο των δεξιοτήτων Ι ικανοτήτων αντιλαμβάνεται τη μετάβαση ως ένα 

στιγμιαίο γεγονός και αποδίδει την «ευθύνη» της προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο 

σε παράγοντες που σχετίζονται μόνο με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού, 

ενώ παραβλέπει τους παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του περιβάλ

λοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το παιδί. Αυτό το μοντέλο ταυτίζει την προσαρμο

γή με τη σχολική ετοιμότητα και θεωρεί ότι αυτή είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του παιδιού και με αυτή την έννοια το παιδί ή έχει ή δεν έχει τη δεδομένη στιγμή την 

απαιτούμενη από το εκάστοτε σχολείο σχολική ετοιμότητα. 

Downer / Driscol / Pianta (2006: 153), The skills - only model, και The developmental/ecological model. 



Αντίθετα προς το μοντέλο των ικανοτήτων/δεξιοτήτων, το οικοσυστημικόΙ αναπτυ
ξιακό μοντέλο αντιλαμβάνεται τη μετάβαση ως μια διαδικασία μεγάλου χρονικού δια
στήματος, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το παιδί, αλλά κυρίως από παράγοντες του 

περιβάλλοντος του, δηλαδή την οικογένεια του, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, 

καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον. Το «οικολογικό και δυναμικό μοντέλο μετάβασης» 

(Rimm-Kaufman & Pianta, 2000) έχει ως αφετηρία την παραδοχή ότι για τη μετάβαση 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ευθύνονται πολλά άτομα και ιδρύματα. Επίσης βασική 

αρχή αυτού του μοντέλου είναι ότι μεταφέρει από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχο

λείο το δυναμικό χαρακτήρα των σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στα παιδιά, 

στην οικογένεια, στους εκπαιδευτικούς και στην κοινότητα. Έτσι η μετάβαση εννοεί

ται ως μια διαδικασία την οποία βιώνουν όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες και όχι ως ένα 

γεγονός που συμβαίνει στο παιδί. 

5·Ζ· fCpmipia νια uia enrn/xjiuévji uerójWn από το χ/κιπίΛννυνε-ίο 

aro Smorbò οιολτλο: ΤΤότε. Μ uerójWii θε^ϋρε,ίται &πιτνχιψένιι; 

Όπως είδαμε παραπάνω, υπάρχουν αντικρουόμενες παραδοχές και ισχυρή αντιπαρά

θεση αναφορικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων «μετάβαση» και «σχολική 

ετοιμότητα», καθώς και των παραγόντων που τους καθορίζουν. Αυτή η «διαμάχη» μετα

φέρεται και στη συζήτηση σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων «μιας» επιτυχημένης με

τάβασης, με αποτέλεσμα ο καθορισμός να γίνεται εξαιρετικά δύσκολος. Είναι προφα

νές ότι δεν υπάρχει «μία» επιτυχημένη μετάβαση, αλλά τόσες όσοι και οι ορισμοί της 

επιτυχημένης μετάβασης. Με άλλα λόγια, το ερώτημα «Πότε η μετάβαση από το νηπια

γωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται επιτυχημένη;» δεν έχει μία, αλλά περισσότερες 

απαντήσεις, λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων της «μετάβασης» και της «σχολικής 

ετοιμότητας», οι οποίες προσεγγίσεις ξεκινούν από διαφορετικές επιστημολογικές και 

ιδεολογικές αφετηρίες αναφορικά με την αντίληψη για το «παιδί», για τη «γνώση» και 

για το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία (Dunlop, 2002: 98). 

θεωρούμε ότι το οικοσυστημικό/αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο σκιαγραφήθηκε 

παραπάνω, προσφέρει ένα λειτουργικό εννοιολογικό πλαίσιο για τη μελέτη της μετά

βασης και της σχολικής ετοιμότητας, το οποίο είναι κατάλληλο για τη θεωρητικοποίηση 

της όλης προβληματικής, για τον καθορισμό κριτηρίων επιτυχημένης μετάβασης και 

για την οργάνωση των αναγκαίων παρεμβάσεων. 

Ακολουθούμε λοιπόν το οικοσυστημικό/αναπτυξιακό μοντέλο, οι απαιτήσεις του 

οποίου συνάδουν με την παραδοχή ότι: 

Η μετάβαση είναι μια δυναμική διαδικασία, μεγάλου χρονικού διαστήματος, η 

οποία αρχίζει από το νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του πρώ

του ή του δεύτερου σχολικού έτους, όταν το κάθε παιδί, ανάλογα με τον προσωπικό 

ρυθμό ανάπτυξης και τις λοιπές προϋποθέσεις του, ενστερνισθεί τη νέα ταυτότητα 
και τον συνεπαγόμενο από αυτή ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας. Σύμφωνα με αυτό 

το εννοιολογικό περιεχόμενο, η μετάβαση θεωρείται επιτυχημένη όταν το παιδί δια

μορφώσει θετική στάση προς το σχολείο, όταν απολαμβάνει τη διαδικασία αγωγής 



και μάθησης ως ενεργό μέλος της ομάδας των συμμαθητών και των συμμαθητριών 

του και όταν είναι σε θέση να ανταποκρίνεται δημιουργικά και με ευχαρίστηση στις 

απαιτήσεις που απορρέουν από το ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας (Griebel & 

Niesei, 2002: 105). 

Επίσης, με βάση τις αρχές του οικοσυστημικού/αναπτυξιακού μοντέλου: 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο της σχολικής ετοιμότητας είναι πολύ ευρύτερο, 

πέρα από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες, και απαιτεί το παιδί να έχει 

αυτοπεποίθηση, κοινωνικές δεξιότητες και να είναι ικανοποιημένο από την ανταπό

κριση του στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος. Η σχολική ετοιμότητα δεν 

καθορίζεται μόνο από έμφυτες ιδιότητες, αλλά κυρίως από επίκτητες, συνδιαμορ-
φώνεται δηλαδή από τις επιδράσεις του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος 

και συνεπώς απορρίπτεται ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιδιού ή ως κριτήριο 

επιλογής. Η σχολική ετοιμότητα είναι μια βιωματική αναπτυξιακή διαδικασία, η 

οποία αρχίζει στο νηπιαγωγείο, βρίσκεται σε εξέλιξη όταν το παιδί μεταβαίνει στο 

δημοτικό σχολείο και συνεχίζει να εξελίσσεται στο πλαίσιο αυτού. Η εξέλιξη της 

σχολικής ετοιμότητας είναι και αποτέλεσμα του έργου του δημοτικού σχολείου και 

όχι προϋπόθεση ένταξης σ' αυτό (Kammermeyer, 2000· Faust-Siel, 2001). Με αυτή 

την έννοια το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν τα παιδιά έχουν την απαιτούμενη 

από το σχολείο «σχολική ετοιμότητα», αλλά αν το σχολείο έχει την ετοιμότητα να 
δεχτεί τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Με άλλα λόγια, «σχολείο για παιδιά, όχι παι

διά για σχολείο», όπως επισημαίνει ο Γιάννης Πυργιωτάκης (2007: 157). 

Η ιδέα αναφορικά με την ετοιμότητα του σχολείου να δεχτεί τα νεοεισερχόμενα παι

διά αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από το κίνημα «Σχολεία Ετοιμότητας».30 Η διασφάλιση της 
συνέχειας των εμπειριών των παιδιών και η αξιοποίηση τους από το σχολείο αποτέλεσε 

κεντρικό στόχο του κινήματος. Έτσι τα κύρια χαρακτηριστικά των σχολείων ετοιμότη

τας είναι: (α) η εξασφάλιση συνέχειας στο αναλυτικό πρόγραμμα μεταξύ βαθμίδων και 

τάξεων, που ασφαλώς εξομαλύνει τη μετάβαση, (β) το ευπρόσδεκτο κλίμα για γονείς 

και μαθητές/μαθήτριες, που αναβαθμίζει την αυτοεκτίμηση γονέων και μαθητών/μαθη

τριών και θετικοποιεί τη στάση τους προς το σχολείο, και (γ) η αμφίδρομη επικοινωνία 

και η στενή συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, που εξασφαλίζουν κλίμα αμοι

βαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). 

5·5· Avfffcortiejç £(&οο\ΰ)λο\ι fcpmipiviV uiaç &πιτνχιψένιιζ ιι&τάβασης 

από το χ/κιπιαννυνε ί̂ο oro διψοτικό ΟΙΟΑΖΛΟ 

Είδαμε παραπάνω ότι υπάρχουν περισσότεροι του ενός ορισμοί της «επιτυχημένης με

τάβασης». Το γεγονός αυτό συνεπάγεται δυσκολίες για τον καθορισμό κριτηρίων σε 

Shore, 1998, «Ready Schools»· Pianta & Walsh, 1966· Rimm-Kauffmann & Pianta, 2000. 



δύο επίπεδα: Σε γενικό επίπεδο η δυσκολία συνίσταται στην επιλογή του ισχύοντος 

ορισμού, δηλαδή ποιος ορισμός επιλέγεται ως ισχύων κάθε φορά, και σε ατομικό επί

πεδο η δυσκολία συνίσταται στην εξειδίκευση του ορισμού στην περίπτωση του κάθε 

παιδιού. Με άλλα λόγια, υπάρχει δυσκολία στον καθορισμό των κριτηρίων, τα οποία 

πρέπει να αξιολογούν (να «μετρούν») σε ποιους τομείς της ανάπτυξης και πότε είναι 

επιτυχημένη η μετάβαση του κάθε παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη (α) το διαφορετικό 

ρυθμό ανάπτυξης των ομήλικων παιδιών και (β) τη διαφορετική προσωπική βιογραφία 

μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών προϋποθέσεων του οικογενειακού 

και του ευρύτερου περιβάλλοντος του κάθε παιδιού. 

Είναι προφανές ότι ο/η εκπαιδευτικός, προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό 

είναι επιτυχής η μετάβαση σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή με βάση την προσαρμογή του 

κάθε παιδιού ξεχωριστά, οφείλει να ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές του 

Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με το τι απαιτείται από το μαθητή και τη μαθήτρια 

της πρώτης δημοτικού. Ωστόσο είναι γνωστό ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αυτού του 

είδους έχουν εξ ορισμού ένα γενικό χαρακτήρα και συντάσσονται με βάση τη συμπερι

φορά και τις επιδόσεις του «μέσου όρου». Ο/η εκπαιδευτικός όμως της πρώτης τάξης 

καλείται να εξατομικεύσει τον «κανόνα της επιτυχημένης μετάβασης» στον/στην υπαρ-

κτό/-ή μαθητή/μαθήτρια και όχι στον/στη μαθητή/μαθήτρια κατασκεύασμα των στατι

στικών αναλύσεων του «μέσου όρου», με αποτέλεσμα να διαπιστώνει συχνά ότι η συ

μπεριφορά και η επίδοση του υπαρκτού μαθητή απέχει πολύ από τη συμπεριφορά και 

την επίδοση του «μέσου όρου». 

Οι παραπάνω δυσκολίες είναι σαφείς και στο παράδειγμα του ορισμού που υιοθε

τούμε στο παρόν κεφάλαιο, σύμφωνα με τον οποίο επιτυχημένη θεωρείται η μετάβαση 

«... όταν το κάθε παιδί ενστερνισθεί τη νέα ταυτότητα και τον συνεπαγόμενο από αυτή 

ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας». Εδώ πρώτα απ’ όλα πρέπει να απαντηθεί το ερώτη

μα: Ποιες είναι οι απαιτήσεις/προσδοκίες που απορρέουν από το ρόλο του μαθητή ή της 
μαθήτριας της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου, και αν στον καθορισμό αυτών των 
απαιτήσεων/προσδοκιών συμφωνούν μεταξύ τους οι άμεσα συμμετέχοντες στη μετάβαση, 
δηλαδή οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, οι γονείς και τα παιδιά. Οι σχετικές έρευνες 

(Margetts, 2006) δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην απάντηση αυτού 

του ερωτήματος όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών της προσχολικής και των εκπαι

δευτικών της σχολικής βαθμίδας, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας βαθμί

δας, και αναμφίβολα και μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας. Επί

σης διαφορετικά απαντάται το ερώτημα από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, διαφορετι

κά από τη σκοπιά των γονέων και πολύ διαφορετικότερα από τη σκοπιά των παιδιών 

(Dockett & Perry, 1999· Brooker, 2005). Έτσι, για παράδειγμα, άλλοι εκπαιδευτικοί 

δίνουν υψηλή προτεραιότητα στις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει, κατά την άποψη 

τους, να έχουν αναπτύξει τα παιδιά που πρωτοεισέρχονται στο σχολείο και άλλοι στις 

ονομαζόμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες. Κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

υποκειμενικής αυθαιρεσίας στις ερμηνείες και στις προδιαγραφές που δίνονται στο 

ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση στην ερμηνεία του 

ρόλου του μαθητή ή της μαθήτριας αποτελεί μια επιπρόσθετη δυσκολία στον καθορι

σμό των κριτηρίων «μιας» επιτυχημένης μετάβασης. 

Ωστόσο με βάση τα δύο κομβικά σημεία, «παιδί» από τη μια πλευρά και «σχολικοί 

κανόνες» από την άλλη, θα πρέπει να εξευρεθούν έγκυρα κριτήρια, τα οποία θα «με-



τρούν» αφενός τη συμβατότητα (τη συνέχεια) των απαιτήσεων των δύο εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων (νηπιαγωγείου - δημοτικού σχολείου) και αφετέρου την ικανοποίηση 

του κάθε παιδιού από τη δημιουργική ανταπόκριση του στις απαιτήσεις των δύο πρώ

των τάξεων του δημοτικού σχολείου (Tietze, 1998). 

Τα κριτήρια της επιτυχημένης μετάβασης σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα των δύο εκ

παιδευτικών περιβαλλόντων θα πρέπει να «μετρούν» τη συνέχεια μεταξύ του νηπιαγω

γείου και του δημοτικού σχολείου σε επίπεδο: 

(α) των οικείων προσώπων (συμμαθητών και εκπαιδευτικών), 

(β) του αναλυτικού προγράμματος (curriculum), 

(γ) του επικοινωνιακού/διδακτικού στιλ των εκπαιδευτικών, 

(δ) της διευθέτησης του χρόνου (διδακτικές ώρες), 

(ε) της διαρρύθμισης του χώρου, 

(στ) της συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης. 

Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων «μέτρησης» του βαθμού της ικανοποίη

σης που αισθάνεται (ή δεν αισθάνεται) το κάθε παιδί από τη δημιουργική ανταπόκριση 

του στις απαιτήσεις των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου είναι αναγκαίο 

να αποσαφηνιστεί: 

(α) Ποιες είναι οι απαιτήσεις; 

(β) Τι ορίζεται ως «δημιουργική ανταπόκριση»; 

(γ) Πώς θα αξιολογηθεί η προσαρμογή του κάθε παιδιού με βάση την προσωπική βιο

γραφία μάθησης του; (Εξατομίκευση της επιτυχημένης μετάβασης.) 

Ενώ δηλαδή εκείνοι που θεωρούν τη σχολική τάξη δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων 
και ρόλων συμπεριλαμβάνουν στις απαιτήσεις τις πρώτης δημοτικού, εκτός από την αυ

τόβουλη ανταπόκριση του παιδιού στα μαθήματα, και την ενεργό συμμετοχή του στα 

υπόλοιπα δρώμενα της τάξης του, δεν κάνουν το ίδιο εκείνοι που έχουν μια στατική και 

μονοδιάστατη αντίληψη για τη σχολική τάξη. Γι’ αυτούς οι απαιτήσεις περιορίζονται 

στην ανταπόκριση του παιδιού στα μαθήματα, χωρίς μάλιστα, συχνά, να εξετάζουν σε 

ποιο βαθμό αυτή η ανταπόκριση πηγάζει από ενδογενή κίνητρα ή είναι το αποτέλεσμα 

μιας πολύωρης και δυσάρεστης για τα παιδιά απογευματινής «μελέτης» των κατ' οίκον 

εργασιών στο σπίτι. Με άλλα λόγια, πρέπει να γνωρίζει ο/η εκπαιδευτικός της τάξης 

πότε ένα παιδί γράφει, για παράδειγμα, την ορθογραφία σωστά στο σχολείο επειδή 

ασχολήθηκε με αυτή δέκα λεπτά στο σπίτι και πότε καταφέρνει να τη γράψει σωστά 

επειδή καταπονήθηκε με αυτή στο σπίτι για μία δύο ώρες (Βρυνιώτη, 2007). Η προσπά

θεια αποσαφήνισης αυτών και άλλων συναφών ερωτημάτων αναδεικνύει και τις δυ

σκολίες καθορισμού των κριτηρίων «μιας» επιτυχημένης μετάβασης. Ωστόσο, ενώ ο 

ακριβής καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι δύσκολος, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη 

χάραξη γενικών κατευθυντήριων γραμμών, ικανών να προσανατολίσουν την εκπαιδευ

τική πράξη προς την κατεύθυνση της επιτυχημένης μετάβασης. 



5·4· 6ao"ifcàç αηίζ ενός προνράιιιιατοζ &πιτνχιψένιιζ ιι&τάβαοτις 

Σύμφωνα με τον David Achanfuo Yeboah (2002: 65-66), η τήρηση των παρακάτω βασι
κών αρχών είναι σημαντική και αναγκαία για μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση: 

1. Η αναγνώριση της σημαντικότητας της μετάβασης από την προσχολική στη σχολική 

εκπαίδευση είναι παράγοντας καταλυτικής σημασίας για την επιτυχία της μετάβασης. 

2. Οι πολιτικές για την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση πρέπει να στηρίζουν 

την ομαλή μετάβαση στο σχολείο, ενισχύοντας την αμοιβαία συμπλήρωση της κά

θε δραστηριότητας που συμβαίνει σε κάθε φάση, για να διασφαλίσουν επιτυχημέ

νη μετάβαση. 

3. Η μετάβαση από την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση έχει πιθανότητες επιτυ

χίας όταν τα παιδιά κατά την ένταξη τους στο σχολείο εισάγονται βαθμιαία στη 

νέα σχολική διαδικασία. 

4. θ α πρέπει να δοθεί προσοχή στις ανάγκες των παιδιών κατά τη μετάβαση, ώστε 

αυτές να ληφθούν υπόψη και στο επίπεδο διοίκησης του σχολείου και στις γενικές 

πρακτικές. 

5. Τα παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται για το σχολείο μέσα από την ενσωμάτωση 
των προγραμμάτων μετάβασης στο πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής και στο 
πρόγραμμα της πρώτης τάξης. 

6. Στην επίτευξη της επιτυχημένης μετάβασης συμβάλλει πάρα πολύ η διαρκώς εξε

λισσόμενη στήριξη των παιδιών και μετά την είσοδο στο σχολείο. 

7. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών της προσχολικής και της 

σχολικής εκπαίδευσης αναφορικά με την πρόοδο του παιδιού μπορεί να συμβάλει 

στην επιτυχία της μετάβασης. 

8. Η επίτευξη συνέχειας, με την έννοια της συνέχισης σε κάποιο βαθμό των προσχο
λικών πρακτικών και στη σχολική εκπαίδευση, μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία 
της μετάβασης. 

9. Είναι σημαντικό για τη σχολική εκπαίδευση να διασφαλίσει τα οφέλη που απέκτη

σαν τα παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση. 

10. Η σχολική κουλτούρα και οι μέθοδοι διδασκαλίας μπορούν να προχωρήσουν στα

διακά από το «γνωστό στο άγνωστο», από αυτό που τα παιδιά γνωρίζουν σ' αυτό 

που απαιτείται να γνωρίζουν στο σχολείο. 

11. Η μετάβαση έχει πιθανότητες επιτυχίας όταν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

έχουν αδέρφια ή φίλους στο σχολείο. 

12. Η ενεργός συμμετοχή των γονέων μπορεί να αυξήσει την επιτυχία της μετάβασης. 

13. Η συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων (προσχολικών - σχολικών) και του σπιτιού 

αυξάνει την επιτυχία της μετάβασης. 

14. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των παιδιών ασκεί μεγάλη επίδραση στην επι

τυχία της μετάβασης και πρέπει να δίνεται προσοχή σ' αυτό. 

15. Η ποικιλία των εμπειριών που έχουν τα παιδιά των εθνικών μειονοτήτων κατά τη 

μετάβαση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στους σχεδιασμούς, στα προγράμματα 

και στις πολιτικές. 

16. Η κουλτούρα και η γλώσσα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας επιτυχη

μένης μετάβασης. 



17. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών των μεταναστών πρέπει να αναγνωριστούν 

στην ανάπτυξη πολιτικής και προγραμμάτων. 

18. Πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και έχει 

προσωπικές ανάγκες, για να προωθηθεί η επιτυχία της μετάβασης. 

19. Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης πρέπει να λά

βουν υπόψη τους τις απόψεις των παιδιών. 

20. Το αίτημα για έλεγχο και αξιολόγηση των προσχολικών και των σχολικών προγραμ

μάτων, των πολιτικών και των πρακτικών, αναφορικά με τη μετάβαση στο σχολείο, 

βοηθάει πολύ στο να εντοπιστούν περιοχές που πρέπει να βελτιωθούν και στο να διε

ρευνηθεί το ερώτημα σχετικά με το αν εκπληρώθηκαν οι στόχοι των προγραμμάτων. 

5.5".£.i/vOrtifcoç σχεδιασμός ενός προνράιιιιατοζ ιι&τάβασηζ Και 

ow&pyaoïaç Ηε,τάξίι τοι/ νΉπιαννονεΛοι/ Και τον διψοτι^ού οιολελον. 

«Ζχ&διο εγνασ\ας: Λι&ί/κοΛύνΌνΤαζ TW οκαίίή ΐΑ&τάβαοτι από το 

ντιπ ι a v w e j o oro διψοτικό» 

Από τα όσα προηγήθηκαν μέχρι εδώ είναι προφανές ότι ο συνολικός σχεδιασμός ενός 

προγράμματος μετάβασης και συνεργασίας είναι διετής και περιλαμβάνει δύο κύκλους: 
Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται ένα έτος πριν από την έντα

ξη του παιδιού στο δημοτικό σχολείο -έτος υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο-

και ο δεύτερος περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται μετά την ένταξη του παιδιού 

στο δημοτικό σχολείο, κατά τη διάρκεια του πρώτου σχολικού έτους. Σε περιπτώσεις 

παιδιών που συνεχίζουν να έχουν προβλήματα προσαρμογής και μετά την ολοκλήρωση 

της φοίτησης τους στην πρώτη δημοτικού οι δράσεις συνεχίζονται και κατά το δεύτερο 

σχολικό έτος, οπότε ο' αυτές τις περιπτώσεις ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει την πρώ

τη και τη δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Επίσης είναι κοινός τόπος ότι ο συνολικός σχεδιασμός ενός προγράμματος μετάβα

σης και συνεργασίας δεν γίνεται μόνο από τους/τις νηπιαγωγούς, ούτε περιλαμβάνει 

δράσεις που απευθύνονται μόνο στα υπό σχολική ένταξη νήπια. Αυτός ο σχεδιασμός, ο 

οποίος πρωτίστως αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ νηπια

γωγών, δασκάλων, γονέων και παιδιών, γίνεται από κοινού, από τα δυο αυτόνομα ιδρύμα
τα,31 νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο, υπό την καθοδήγηση των σχολικών συμβούλων 

προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, με την έμπρακτη στήριξη της διοίκησης της εκ

παίδευσης και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε προς αυτή την κα-

3 1 Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Σχέδιο εργασίας: Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», για λόγους που σχετίζονται με εγγενείς δυσκολίες του «τεχνικού 
δελτίου του έργου», ζητήθηκε από το ΥΠΕΠΘ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σ' αυτό το 
πρόγραμμα μόνο τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και όχι και τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία -πιθανόν για 
λόγους που σχετίζονται με την οργανωτική δομή του προγράμματος-, όπως θα ήταν ορθότερο από παι
δαγωγικής σκοπιάς, συμφωνά με τη διεθνή βιβλιογραφία (Griebel & Niesei, 2004· OECD, 2006· Carle 
& Daiber, 2008). Αυτή η σοβαρή εγγενής δυσκολία έγινε προσπάθεια να αμβλυνθεί από την πλευρά του 
ΥΠΕΠΘ, με μια εγκύκλιο που έστειλε στις 30/1/2008 στα δημοτικά σχολεία, προτρέποντας τα να συνερ
γαστούν στο εν λόγω πρόγραμμα. 



τεΰθυνση βρίσκεται η πορεία που ακολουθεί το υπό εξέλιξη έργο «Εφαρμογή καινοτό
μων παρεμβάσεων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο» - «Σχέδιο εργασίας: Διευκολύνοντας την 
ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό», το οποίο, συμφωνά με το «οικολογι

κό και δυναμικό μοντέλο μετάβασης», που ακολουθούμε εδώ (Rimm-Kaufman & Pianta, 

2000), εντάσσεται στον πρώτο κΰκλο του συνολικού σχεδιασμού ενός προγράμματος με

τάβασης και συνεργασίας. Με αυτή την έννοια οι δράσεις που προβλέπονται στο εν λόγω 

σχέδιο εργασίας του πιλοτικού προγράμματος ολοκληρώνονται στο τέλος του πρώτου 

κύκλου, αλλά συνεχίζονται οι δράσεις του δευτέρου κύκλου, οι οποίες επικεντρώνονται 

στην παρακολούθηση της πορείας των αρχάριων μαθητών και μαθητριών στο σχολείο, 

αλλά, μέσω της επικοινωνίας με τους γονείς, και στο σπί

τι. Για παράδειγμα, η δράση που απευθύνεται 

^ στους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου και 

προβλέπει τη διερεύνηση των προσδοκιών 

των γονέων αναφορικά με την ένταξη των 

παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο, τον 

Μάιο, όταν τα παιδιά φοιτούν ακόμα 

στο νηπιαγωγείο, τέσσερις μήνες πριν 
αυτά ενταχθούν στο σχολείο, συνεχίζε

ται και μετά την ένταξη στο σχολείο. 

Επαναλαμβάνεται δηλαδή η διερεύνηση 

και μετά την ένταξη, για να διαπιστωθεί, 

μεταξύ άλλων, ποιες προσδοκίες των γονέ

ων επαληθεύτηκαν, διαψεύστηκαν, τροποποι

ήθηκαν κτλ. (βλ. διερεύνηση απόψεων γονέων, 

σελ. 151-152). Συνεπώς ο συνολικός σχεδιασμός οφεί

λει να περιλαμβάνει πολυεπίπεδες δράσεις, οι οποίες απευθύ

νονται στις παρακάτω οχτώ ομάδες εν δυνάμει συνεργατών: 

Στα στελέχη της εκπαίδευσης (σχολικούς συμβούλους και στελέχη της διοίκησης της 

εκπαίδευσης). 

Στους/στις νηπιαγωγούς. 

Στους/στις δασκάλους/δασκάλες (όλων των τάξεων και όλων των ειδικοτήτων). 

Στα υπό σχολική ένταξη παιδιά του νηπιαγωγείου. 

Στα παιδιά του δημοτικού σχολείου. 

Στους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου. 

Στους γονείς των παιδιών της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. 

Στους εκπρόσωπους της τοπικής κοινωνίας. 

Ο σημαντικός ρόλος της κάθε μιας από τις παραπάνω ομάδες για την ομαλή μετάβα

ση και για την επίτευξη, την παγίωση και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δυο 

ιδρυμάτων αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι παραπάνω ομάδες θα αποτελέσουν τον 

πληθυσμό της έρευνας (θα ερωτηθούν στην έρευνα), η οποία θα διεξαχθεί με την ολο

κλήρωση του πιλοτικού προγράμματος «Σχέδιο εργασίας: Διευκολύνοντας την ομαλή με

τάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό». [Βλ. σχετικά την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (EYE 



ΚΠΣ) 15/5/2008.] Η σημασία που αποδίδεται από το ΥΠΕΠΘ σ' αυτές τις ομάδες ενισχύ
ει την άποψη ότι ο συνολικός σχεδιασμός ενός προγράμματος μετάβασης και συνεργα
σίας πρέπει να προβλέπει δράσεις συνεργασίας για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. 

Έτσι στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται επιγραμματικά ενδεικτικές δράσεις για 
όλες τις ομάδες, μία δράση για κάθε ομάδα, επικεντρώνοντας ωστόσο σε δύο δράσεις: 
στην κοινή δράση για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και για τα παιδιά της πρώτης δημοτι
κού και στη δράση που απευθύνεται στην ομάδα των «νηπιαγωγών», η οποία κλήθηκε, 
μέσα από το «Σχέδιο εργασίας: Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο 
στο δημοτικό», να πάρει την πρωτοβουλία για να κινητοποιήσει τις εν λόγω ομάδες των 
εν δυνάμει συνεργατών. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί από τους/τις 
νηπιαγωγούς και στη μετα-πιλοτική περίοδο, τουλάχιστον μέχρι να ωριμάσουν οι συν
θήκες και να υπάρξει κάποια θεσμική ρύθμιση για το θέμα της μετάβασης και της συ
νεργασίας («Οδηγός της νηπιαγωγού», 2006: 40), οπότε αναμένεται να υπάρξει πρωτο
βουλία και από την πλευρά του δημοτικού σχολείου. 

Ωστόσο στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη η υπενθύμιση ότι η μετάβαση είναι μια μακρο
πρόθεσμη σννδημιονργική διαδικασία, στην οποία οι συμμετέχοντες διαχωρίζονται σε 
εκείνους που βιώνουν και αντιμετωπίζουν ενεργά οι ίδιοι τη μετάβαση, δηλαδή τα παιδιά 
και οι γονείς τους, και σε εκείνους που διαχειρίζονται τη μετάβαση, δηλαδή οι εκπαιδευ
τικοί της τάξης, οι σχολικοί σύμβουλοι και τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, οι οποίοι 
έχουν παρατηρητικό, συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο στη μετάβαση. 

Η παραπάνω παραδοχή συνεπάγεται ότι οι σχολικοί σύμβουλοι και τα άλλα στελέχη 
της εκπαίδευσης, και βέβαια οι εκπαιδευτικοί της πράξης, για να ανταποκριθούν στις 
εν λόγω απαιτήσεις είναι αναγκαίο να επιμορφωθούν και όχι απλώς να ενημερωθούν 
σχετικά με τη μετάβαση και τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων προσχολικής και 
σχολικής εκπαίδευσης (Carle & Samuel, 2006). Επίσης είναι προφανές ότι το νηπιαγω
γείο και το δημοτικό σχολείο πρέπει να υποστηριχθούν από το κατάλληλο θεσμικό πλαί
σιο. Δεν αρκούν δηλαδή απλές παροτρύνσεις προς τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμί
δων για να συνεργαστούν, ούτε βέβαια μόνο οι αξιέπαινες πρωτοβουλίες ή το «μερά
κι» κάποιων εκπαιδευτικών. Άλλωστε από την τριαντάχρονη διεθνή συζήτηση αυτού 
του θέματος διδασκόμαστε ότι η θεμελίωση, η ανάπτυξη και η παγίωση ενός προγράμ
ματος μετάβασης και συνεργασίας δεν μπορεί να έχει ευοίωνες προοπτικές αν δεν 
υποστηριχθεί από κομβικά υποστηρικτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη 
χρόνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τη συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγών και δασκάλων 
και επίσης χρόνου για τη συναφή επιμόρφωση αυτών (Oberhuemer, 2006). Ωστόσο, 
όπως αναφέρθηκε ήδη, μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες για τέτοιου είδους θεσμοθε
τήσεις, κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ένα αξιοποιήσιμο «κεφάλαιο». 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας που εφαρ
μόστηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ (Γουργιώτου, 2008): 

1. Οργάνωση 
1.1. Οργάνωση της ομάδας μετάβασης 
1.2. Οργάνωση του σχεδίου εργασίας 

2. Σχεδιασμός 



3. Εφαρμογή 
3.1. Περιγραφή στρατηγικών (π.χ. επίσκεψη στο όμορο δημοτικό σχολείο) 
3.2. Σύνταξη εκθέσεων από νηπιαγωγό 
3.3. Εμπόδια-αλλαγή στο σχέδιο μετάβασης 

4. Διαδικασίες ολοκλήρωσης του σχεδίου εργασίας. Τελική αξιολόγηση 
4.1. Ενημέρωση ατομικών φακέλων - αξιολόγηση αυτών 
4.2. Ενημέρωση συλλογικού φακέλου - αξιολόγηση αυτού 
4.3. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς 
4.4. Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών 
4.5. Σχολικές γιορτές 

5. Τελική αξιολόγηση του προγράμματος (Συμπλήρωση ερωτηματολογίων - συνεντεύξεων 
από όλους τους συμμετέχοντες) 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες του κάθε βήματος: 

το\ι otdö'xoM εργασίας, 

Εισαγωγικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα που προτείνεται εδώ είναι ευ

έλικτο και δεκτικό τροποποιήσεων, προσθηκών, αφαιρέσεων, αλλαγών κτλ., ανάλογα 

με τις προϋποθέσεις της κάθε σύμπραξης, υπό τον όρο ότι αυτές οι αλλαγές θα συνάδουν 

με τη φιλοσοφία και τις γενικές και ειδικές αρχές του προγράμματος. 

Σε μία ομάδα μετάβασης συμμετέχουν τα νήπια, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ο επό

πτης ολοήμερου νηπιαγωγείου, τα στελέχη της εκπαίδευσης, η τοπική κοινότητα, η επι

στημονική επιτροπή του προγράμματος. 

Οι ρόλοι που τα μέλη της ομάδας μετάβασης καλούνται να αναλάβουν ποικίλλουν 
ως προς το εύρος τους, ανάλογα με τις οργανωτικές δυσκολίες που ενδέχεται να προ
κύψουν και από τη στάση που θα κρατήσουν οι συμμετέχοντες, όπως οι γονείς και η το
πική κοινότητα. Είναι χρήσιμο και πιστεύουμε ότι θα επηρεάσουν ευεργετικά τα απο
τελέσματα του σχεδίου εργασίας ο καθορισμός και η ευρεία συζήτηση των ρόλων που 
το κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα στην 
επίλυση κάποιων ενδεχόμενων σχεδιαστικών, οργανωτικών και εκτελεστικών δυσχε
ρειών. Ταυτόχρονα το κάθε μέλος της ομάδας θα γνωρίζει το ρόλο του και τις ευθύνες 
που του αναλογούν, ώστε να μην αναλίσκεται σε ενέργειες που ενδεχομένως δεν θα 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας. Ανεξάρτητα από το πού 
θα προκύψουν οι βασικές οργανωτικές πρωτοβουλίες για την ομαλή μετάβαση από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό, είναι βασικό να τονιστεί ότι το σύνολο των ενεργειών που 
θα υλοποιηθούν απευθύνονται στα παιδιά και αυτά είναι που θα απολαύσουν τα ευερ
γετήματα της όλης διαδικασίας. 

Το δεύτερο οργανωτικό στάδιο του πρώτου βήματος αποτελεί η αναγνώριση της 
υφιστάμενης κατάστασης και η αποτύπωση της, ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικά το 
σχέδιο εργασίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να καταγραφούν και να εκτιμηθούν πα
ράγοντες όπως: η υλικοτεχνική υποδομή, το διαθέσιμο προσωπικό, η προθυμία των γο
νέων να συνεργαστούν, η προθυμία της κοινότητας να συνδράμει στο έργο, η απόστα-



ση του νηπιαγωγείου από το κοντινότερο ή και από τα κοντινότερα δημοτικά σχολεία 
κτλ. Ένα σχέδιο εργασίας συνιστά καταρχήν μια μαθησιακή-διδακτική στρατηγική, η 
οποία, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με 
βάση τις πραγματικές συνθήκες και όχι επί χάρτου, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπό
ψη οι αναμενόμενες και τελικά οι πραγματικές συνθήκες υλοποίησης της. Αφού λοιπόν 
αναγνωριστούν, αποτυπωθούν και ληφθούν υπόψη οι πραγματικές συνθήκες υλοποίησης 
του σχεδίου εργασίας, θα πρέπει να αναπτυχθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. 

Μπορούμε να αναφέρουμε ότι μια καλή περίοδος για την έναρξη του σχεδίου εργα
σίας, όσον αφορά τη συμμετοχή των νηπίων, είναι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα - τό
τε δηλαδή που τα νήπια έχουν προσαρμοστεί στη λειτουργία, στους χώρους και στις 
διαδικασίες του νηπιαγωγείου. Ωστόσο κάποιες βασικές προοργανωτικές και οργανω
τικές δραστηριότητες, που αφορούν τους ρόλους και τις ευθύνες των συμμετεχόντων 
φορέων, μπορούν να αρχίσουν λίγο νωρίτερα, κατά προτίμηση τότε που η προσχολική 
μονάδα και το συνεργαζόμενο ή τα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία θα βρίσκονται 
σε πλήρη λειτουργική σύνθεση - δηλαδή όταν θα έχουν τοποθετηθεί και οι τελευταίοι 
εκπαιδευτικοί. Είναι φανερό ότι ένα πλήρες σχέδιο εργασίας για τη διευκόλυνση της 
ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό θα πρέπει να έχει διάρκεια ενός 
περίπου χρόνου. Αρχίζει 1-3 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ολοκλη
ρώνεται 1-3 μήνες μετά την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, όταν δηλαδή τα νή
πια που φοιτούσαν κατά την προηγούμενη χρονιά στο νηπιαγωγείο θα έχουν διανύσει 
1-3 μήνες φοίτησης στο δημοτικό σχολείο. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των δράσεων που προτά
θηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ (Γουργιώτου, 2008): 

Χρόνος Δραστηριότητα μετάβασης 

Δεκέμβριο 

Ιανουάριο 

Λήξη προθεσμίας υποβολής σχεδίου εργασίας 

Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. (Πόσα παιδιά ακολουθούν το 
πρόγραμμα, υπάρχει κοντά στο νηπιαγωγείο δημοτικό σχολείο, υπάρχει 
βούληση του διευθυντή / των εκπαιδευτικών του δημοτικού για συνεργα
σία, υπάρχει βούληση των γονέων;) 
Σύνταξη πίνακα ονομάτων παιδιών που θα μεταβούν την επόμενη σχολική 
χρονιά στο δημοτικό. 
Συνάντηση με τους γονείς - Ενημέρωση για το πρόγραμμα - Συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων από γονείς. 
Σχεδίαση πίνακα με τα πιθανά δημοτικά στα οποία θα φοιτήσουν τα παι
διά - Αποστολή πίνακα με τα ονόματα των παιδιών στα πιθανά δημοτικά 
σχολεία - Συνάντηση με τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων - Ενη
μέρωση για το πρόγραμμα. 

Ιανουάριο 
προς 
Φεβρουάριο 

Παρατήρηση παιδιών - Αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και των 
αναγκών τους - Σχεδιασμός στρατηγικών μετάβασης - Ενημέρωση εποπτών 
- Σύνταξη αναφοράς και αποστολή προς την υπεύθυνη υπηρεσία του προ
γράμματος. 



Φεβρουάριο 
προς 
Μάρτιο 

Οργάνωση επισκέψεων στα πιθανά δημοτικά σχολεία υποδοχής των 
νηπίων - Επίσκεψη - ξενάγηση στους χώρους του σχολείου - Κοινή συνά
ντηση των νηπίων με τους μαθητές της Α' δημοτικού - Γνωριμία με το διευ
θυντή του σχολείου - Συζήτηση των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για 
κοινό πλαίσιο εργασίας (π.χ. μια θεματική στη Μελέτη Περιβάλλοντος), 
κοινές δραστηριότητες και ίδια μέθοδο διδασκαλίας (αν και όπου είναι 
εφικτή). 

Μάρτιο 
προς 
Απρίλιο 

Εκπόνηση κοινής θεματικής (ανταλλαγές εργασιών, αλληλογραφία κτλ.) 
- Δραστηριότητες μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη 
- Παρακολούθηση από κοινού επισκέψεων, θεαμάτων, εκδρομών κτλ. 

Μάιο Δραστηριότητες κλεισίματος: Ενημέρωση ατομικών φακέλων - αξιολόγηση 
αυτών - Ενημέρωση συλλογικού φακέλου - αξιολόγηση αυτού - Κοινοποί
ηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς - Έκθεση ατομι
κών και ομαδικών εργασιών - Σχολικές γιορτές. 

Ιούνιο Τελική αξιολόγηση των παιδιών και του σχεδίου εργασίας - Οδηγίες-συμ-
βουλές από τους/τις νηπιαγωγούς προς τους γονείς για το πώς θα ενισχύ
σουν στο σπίτι θετικά την εικόνα των παιδιών για το δημοτικό σχολείο 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Ιούλιο έως 
Σεπτέμβριο 

Υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς στο σπίτι. 

Σεπτέμβριο 
έως 
Δεκέμβριο 

Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών στο δημοτικό. Οι νηπιαγωγοί στέ
κονται στο πλευρό των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών στο 
δημοτικό σχολείο, προκειμένου να επιλύσουν μαζί ενδεχόμενα προβλήματα. 

Οκτώβριο Αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης της προηγούμενης χρονιάς και 
τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα. 

Νοέμβριο Ανάλυση δεδομένων. 

Δεκέμβριο Ερμηνεία αποτελεσμάτων - κοινοποίηση - προτάσεις για διεύρυνση του 
προγράμματος. 

5·5"·5· f̂rlVlA" ΤΡΙΤΟ: Εφαρμογή 

Το τρίτο βήμα του σχεδίου εργασίας συνιστά την υλοποίηση των όσων συζητήθηκαν, 

εκτιμήθηκαν και σχεδιάστηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια του προγράμματος. Η σω

στή προετοιμασία και ο σωστός σχεδιασμός των δράσεων εφαρμογής του προγράμμα

τος συνιστούν ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα του. Βέ

βαια αστάθμητοι παράγοντες ή σχεδιαστικές ελλείψεις δεν αποτελούν οπωσδήποτε 

ανασχετικούς παράγοντες για την υλοποίηση του. Παρ’ όλα αυτά ο σωστός σχεδιασμός 

μιας δράσης προϋποθέτει και την ικανότητα πρόβλεψης ενδεχόμενων δυσκολιών που 

θα προκύψουν. 

Ο κορμός της εφαρμογής του σχεδίου εργασίας είναι οι στρατηγικές που θα πρέπει 

να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, ώστε να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι του 

προγράμματος. Οι στρατηγικές αυτές συνιστούν ένα σύμπλεγμα δράσεων, το οποίο λει

τουργεί τελικά ως συνισταμένη των επιμέρους στρατηγικών ως προς τον προσδοκώμενο 

σκοπό, δηλαδή την ομαλή μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Ως 



επιμέρους στρατηγικές μπορούν να αναφερθούν επισκέ
ψεις των νηπίων στο δημοτικό σχολείο, συνδιοργάνω-

ση κοινών εορταστικών εκδηλώσεων, από κοινού 
εκδρομές ή επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς χώρους, 
όπως ένα μουσείο ή ένα πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής, από κοινού εκθέσεις καλλιτεχνικών δη
μιουργημάτων των παιδιών κ.ά. 

Είναι γνωστό, αλλά αξίζει να κάνουμε μια μι
κρή υπενθύμιση, ότι οι μαθησιακές - εκπαιδευτι

κές στρατηγικές αποτελούν ακολουθίες δράσεων, 
που περιλαμβάνουν κυρίως τρεις ενότητες: την προε

τοιμασία (παρατήρηση - αξιολόγηση της ετοιμότητας των 
παιδιών), την εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών -

μαθησιακών δράσεων και τέλος την αξιολόγηση της δράσης συνολικά. Βέβαια κάθε 
στάδιο της δράσης μπορεί, και πολλές φορές είναι καλό, να αξιολογείται, ώστε να μπο
ρούμε να παρακολουθούμε την πορεία των παραγόμενων αποτελεσμάτων και κατά συ
νέπεια την πορεία υλοποίησης των επιμέρους στόχων και του σκοπού μας. Παράλληλα 
η κατά περιόδους αξιολόγηση (διαμορφωτική) μας επιτρέπει να μεταβάλλουμε την πο
ρεία των δράσεων μας όταν μας δίνει ενδείξεις ότι αποκομίζουμε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Επιπλέον μας βοηθά να εντοπίζουμε πιθανές δυσχέρειες κατά την υλο
ποίηση των στρατηγικών μας και να παίρνουμε τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. 

Στο στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος απαιτούνται, εκτός από τις δεδομένες 
παιδαγωγικές ικανότητες των νηπιαγωγών και των δασκάλων, και ικανότητες αποτελε
σματικής επικοινωνίας, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων 
δράσεων χωρίς άσκοπες χρονοτριβές και επικοινωνιακές δυσλειτουργίες. Καταλυτικό 
ρόλο στο επίπεδο αυτό θα παίξουν και οι επόπτες. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τον ενεργό ρόλο στη διαδικασία διευκόλυνσης 
της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό αναλαμβάνουν οι γονείς, οι οποίοι 
στην ουσία συνεχίζουν το έργο του νηπιαγωγείου. Μερικές χρήσιμες συμβουλές προς 
τους γονείς μπορούμε να βρούμε στον «Οδηγό γονέα» (2008), ο οποίος περιλαμβάνε
ται στο έντυπο υλικό του ίδιου προγράμματος, που εκπονείται από το ΥΠΕΠΘ. 

Τέλος κατά την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, όταν δηλαδή τα νήπια θα 
εγγραφούν και θα φοιτήσουν για 1-2 μήνες στο δημοτικό σχολείο, οι νηπιαγωγοί που 
συμμετείχαν στις δράσεις της προηγούμενης χρονιάς θα προσφέρουν συμβουλευτική 
στήριξη στα «πρωτάκια», καθώς και τη συνεργασία τους στους δασκάλους και στις δα
σκάλες εφόσον χρειαστεί. 

Προς το τέλος του Οκτωβρίου γίνεται η συνολική αξιολόγηση του προγράμματος, 
ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του και να εντοπιστούν ενδεχόμενες δυσκο
λίες κατά την εφαρμογή του, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν, αλλά που η κα
ταγραφή τους, η πρόβλεψη τους και η επίλυση τους θα βοηθήσει στην πλήρη επιτυχία 
του προγράμματος κατά την επόμενη χρονιά. 

Κατά το τρίτο στάδιο του σχεδίου εργασίας συντάσσονται οι απαραίτητες εκθέσεις 
εκ μέρους των νηπιαγωγών, οι οποίες αποτελούν βασικά συστατικά του συγκεκριμένου 
σχεδίου εργασίας και κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για την επιτυχή έκβαση του 
συνολικού προγράμματος. 



Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σχεδίου 
εργασίας είναι πολύ πιθανό να προκύψουν εμπόδια, τα οποία θα δυσχεράνουν την 
υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. Η πρόβλεψη ή και ο εντοπισμός και η καταγραφή 
αυτών των εμποδίων, σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση των εποπτών (συμβουλευ
τικά ή και με ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών εκ μέρους τους), θα μειώσουν τις 
ανασχετικές συνέπειες τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σχεδίου εργασίας ή 
και στο μέλλον. 

Με βάση το οικοσυστημικό/αναπτυξιακό μοντέλο και τον ορισμό της επιτυχημένης 
μετάβασης που ακολουθούμε εδώ, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών δραστηριοτήτων 
οφείλει να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες -παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς 
των δύο βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, τοπική κοινωνία- και να αποτελεί μέρος 
του συνολικού σχεδιασμού του σχεδίου εργασίας. Όπως τονίστηκε και παραπάνω, οι 
δράσεις προγραμματίζονται από την αρχή σχεδόν του σχολικού έτους και εντάσσονται 
στον ετήσιο προγραμματισμό της κάθε προσχολικής/σχολικής μονάδας, η οποία κρατά
ει ημερολόγιο μετάβασης και συνεργασίας (βλ. Παράρτημα στο τέλος του παρόντος κε
φαλαίου). Σ’ αυτό το ημερολόγιο καταγράφονται ο αναλυτικός σχεδιασμός και η συ
στηματική οργάνωση των δραστηριοτήτων με τη χρονολογική σειρά που προβλέπεται 
να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Έτσι ο σχεδιασμός κάθε δρά
σης μετάβασης και συνεργασίας είναι λειτουργικό να γίνεται με βάση το παρακάτω εν
δεικτικό πλαίσιο: 

Ημερομηνία υλοποίησης της δράσης: 

Η δράση έχει ως επιμέρους στόχο/-ους: 

Περιγραφή του περιεχομένου της δράσης: 

Ενδεικτικές δράσεις μετάβασης και συνεργασίας 

Ακολουθώντας το παραπάνω ενδεικτικό πλαίσιο, παρουσιάζονται στη συνέχεια οκτώ 
ενδεικτικές δράσεις, από τις οποίες οι τέσσερις (2, 3, 6, 7) απευθύνονται κυρίως σε μία 
ομάδα εν δυνάμει συνεργατών και οι υπόλοιπες (1, 4, 5, 8) είναι κοινές και απευθύνο
νται σε δύο ομάδες. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που καλούνται, από τις πρώτες μάλιστα 
αμοιβαίες επισκέψεις (ο ένας στην τάξη του άλλου), να σχεδιάσουν μια σειρά δραστη
ριοτήτων μετάβασης και συνεργασίας θα έχουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο για να αρχί
σουν αυτόν το σχεδιασμό. Οι δράσεις θα πρέπει να κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια 



του σχολικού έτους και να στοχεύουν στην εξατομικευμένη ομαλή μετάβαση των παι
διών, για την οποία έγινε λόγος στην Εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου. 

1. Κοινή δράση για τους/τις διευθυντές/διευθύντριες του νηπιαγωγείου και του δημοτι

κού σχολείου. 

2. Για τον/τη νηπιαγωγό. 

3. Για τον/τη δάσκαλο/δασκάλα που το τρέχον σχολικό έτος διδάσκει στην πρώτη δη
μοτικού, αλλά και για εκείνον και εκείνη που θα διδάξουν στην πρώτη τάξη το προ
σεχές σχολικό έτος. 

4. Κοινή δράση για νηπιαγωγούς και για δασκάλους/δασκάλες που θα αναλάβουν την 
πρώτη τάξη το τρέχον σχολικό έτος. 

5. Κοινή εκδήλωση για τους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου και για τους γονείς 
των παιδιών του δημοτικού σχολείου. 

6. Κοινή εκδήλωση για τα υπό σχολική ένταξη παιδιά του νηπιαγωγείου. 

7. Κοινή εκδήλωση για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. 

8. Κοινή δράση για ta υπό σχολική ένταξη νήπια και για ta παιδιά της πρώτης δημο
τικού. 

1 KowÂ βράση νια τους/τις διενθνντέ̂ /διεΛ/θύνΤρι&ζ του νητ\\αννύνΐλου 
Και του 6movko(i σιοί\ζ.\ου 

ft" δράοιι 

απεΛ/θύν'ε.ται: 

Τ\τί\ος της βράσης: 

Wu&jpomv\a 
υί\οτ\οίησης 
της βράσης·. 

Χώρος υί\οηοίησης 
της βράσης: 

ft" βράση έ#ε-ι 
νοζ Κύριο οτό/ο: 

Η" βράση ε̂ ε-ι 
νοζ επιμέρους 
στόχο/'-ους: 

Στον/στη διευθυντή/διευθύντρια του νηπιαγωγείου και στον/στη 
διευθυντή/διευθύντρια του δημοτικού σχολείου. 

Επίσκεψη αλληλογνωριμίας των διευθυντών/διευθυντριών του 
νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. 

Την τρίτη εβδομάδα της σχολικής ένταξης, περίπου την τελευ
ταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 

Η συνάντηση του/της διευθυντή/διευθύντριας του νηπιαγωγείου 
με τον/τη διευθυντή/διευθύντρια του όμορου με το νηπιαγωγείο 
δημοτικού σχολείου γίνεται ή στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό 
σχολείο, ανάλογα με τη συνεννόηση που έχει προηγηθεί της συ
νάντησης. 

Τη γνωριμία μεταξύ των δύο διευθυντών/διευθυντριών και την 
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την έναρξη μιας συνεργα
σίας των δύο ιδρυμάτων στο πλαίσιο της μετάβασης των παι
διών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

Τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για τον ορισμό δύο εκπρο
σώπων συνεργασίας: ενός/μιας από την πλευρά του δημοτικού 
και ενός/μιας από την πλευρά του νηπιαγωγείου. 



ΤΤ&ργρίκρή 

του περιεχομένου 

της βράσης: 

Κεντρικά σημεία της συζήτησης της πρώτης συνάντησης είναι: 

α) Η διερεύνηση της βούλησης των δύο διευθυντών/διευθυ

ντριών να συμβάλουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός 

Προγράμματος Μετάβασης και Συνεργασίας. β) Το κλίμα των 

διαπροσωπικών και των συναδελφικών σχέσεων στο καθένα 

από τα δύο ιδρύματα, αλλά και μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. γ) Η 

συνήθης κινητικότητα (αποσπάσεις, μεταθέσεις, άδειες) των 

εκπαιδευτικών στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα. δ) Ο ρόλος 

των γονέων στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα. ε) Ο αριθμός των 

παιδιών που αποφοιτούν από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και 

ο αριθμός των παιδιών που εντάσσονται κάθε χρόνο στο συγκε

κριμένο δημοτικό σχολείο. στ) Ο αριθμός των νηπιαγωγείων 

που «στέλνουν» παιδιά στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο. 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης συζήτησης οι δύο διευθυντές/ 

διευθύντριες ορίζουν, έστω κατά προσέγγιση, τη δεύτερη συ

νάντηση τους μέσα στο μήνα Οκτώβριο, και θα φροντίσουν να 

είναι παρόντες οι εκπρόσωποι συνεργασίας και οι σχολικοί σύμ
βουλοι (όπου αυτό είναι εφικτό), με στόχο να απαντηθούν ερω

τήματα που δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν στην πρώτη συ

νάντηση και επίσης να προχωρήσουν σε έναν πρώτο σχεδια

σμό δραστηριοτήτων μετάβασης και συνεργασίας, οι οποίες θα 

κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

ΛίΛΡΚε-ια της βράσης: Η διάρκεια εξαρτάται από την προσυνεννόηση που έχουν κά

νει και τη σχέση που έχουν ή δεν έχουν οι δύο διευθυντές/διευ-

θύντριες. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής της συνάντησης 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μιας ώρας. 

Α(ξιοί\όνηση 

της βράσης: 

Οι δύο διευθυντές/διευθύντριες, ο καθένας και η καθεμία από 

τη δική του/της σκοπιά, αξιολογούν την πρώτη συζήτηση με βά

ση τις απαντήσεις που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν στα κεντρικά 

σημεία (α, β, γ, δ, ε, στ) που προβλέπονταν να συζητηθούν, 

προετοιμάζοντας έτσι το πλαίσιο της επόμενης συνάντησης. 

2. ΤΊα τον/τη vnxwavvìvó 

Εισαγωγική σημείωση 

Όσοι και όσες νηπιαγωγοί του ολοήμερου νηπιαγωγείου συμμετείχαν στο πιλοτικό πρό

γραμμα «Σχέδιο εργασίας: Δ ιευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό» έχουν τη δυνατότητα, στη μετα-πιλοτική περίοδο, να αξιοποιήσουν συ

στηματικά την εμπειρία που απέκτησαν εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους μέσα από τη 

μελέτη του παρόντος κεφαλαίου. Επίσης εκείνοι και εκείνες που δεν συμμετείχαν στο εν 

λόγω πρόγραμμα -και είναι οι περισσότεροιΙ-ες- έχουν τη δυνατότητα να «μυηθούν» στην 

προβληματική της μετάβασης και να αναπτύξουν το κατάλληλο, για το δικό τους πλαίσιο 



συνθηκών, Πρόγραμμα Μετάβασης και Συνεργασίας αντλώντας γνώσεις: α) από το πα
ρόν κεφάλαιο, β) από τα κείμενα που αναφέρονται στο πιλοτικό πρόγραμμα και είναι 
αναρτημένα στον ιστότοπο www.nip-olohmero.gr, και γ) από την εμπειρία των συνα
δέλφων τους που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα. 

Έτσι με βάση αυτές τις τρεις πηγές, με τη βοήθεια των σχολικών συμβούλων και με τη 
στήριξη των προϊσταμένων των Γραφείων μπορούν όλοι και όλες οι νηπιαγωγοί να πά
ρουν την πρωτοβουλία -μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες εκδήλωσης πρωτοβουλιών και 
από την πλευρά του δημοτικού σχολείου- και να ζητήσουν συνεργασία με το/τα όμοροΙ-α 
δημοτικόΙ-ά σχολείοΙ-α. 

\τ βράση 

ax\iMQiiv&ra\: 

!τμερομιΐ\Λα 

υί\οτ\οίησης 

της βράσης: 

Τ\τί\ος της βράσης: 

\τ βράση έχ&ι 
νοζ Κύριο οτό/ο: 

ft" δράοΉ έ#ε-ι 

νοζ επιμέρους 

στόιοί-ους·. 

ΤΤεργρίκρή 
του περιε-χομένΌυ 

της βράσης: 

Λιάρκ&ια της βράσης: 

Στον/στη νηπιαγωγό. 

Δεύτερη εβδομάδα σχολικής ένταξης, περίπου το τρίτο δεκαή

μερο του Σεπτεμβρίου. Όπου είναι εφικτό, συνιστάται ο/η νη

πιαγωγός να παρίσταται στον αγιασμό την πρώτη μέρα της 

σχολικής ένταξης και επίσης από την πρώτη εβδομάδα να επι

σκέπτεται έστω για πολύ λίγο την τάξη ή τις τάξεις όπου έχουν 

ενταχθεί «τα παιδιά του/της». (Επίτευξη συνέχειας σε επίπεδο 

προσώπων.) 

Επίσκεψη του/της νηπιαγωγού στην πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου. 

Ο/η νηπιαγωγός να «εμψυχώσει» και να χαιρετήσει τα περσινά 
«νήπια του/της» και τωρινούς/-ές μαθητές/μαθήτριες στο νέο 
τους περιβάλλον της πρώτης δημοτικού και να έχει μια πρώτη 
ανατροφοδότηση για τη δουλειά του/της μέσα από τις πληρο
φορίες που θα του/της δώσει ο δάσκαλος / η δασκάλα σχετικά 
με την προσαρμογή των παιδιών στη σχολική τάξη κατά την 
πρώτη και δεύτερη εβδομάδα της σχολικής ένταξης. 

Να συζητήσει ο/η νηπιαγωγός με το δάσκαλο / τη δασκάλα συ

γκεκριμένες σκέψεις σχετικά με την επίτευξη ή/και την περαι

τέρω ανάπτυξη της συνεργασίας. 

Σημειώνονται οι ερωτήσεις του/της νηπιαγωγού προς το δά

σκαλο / τη δασκάλα, αλλά και προς τους μαθητές και τις μαθή

τριες της πρώτης δημοτικού. 

Η διάρκεια της επίσκεψης εξαρτάται από την προσυνεννόηση 

που θα κάνουν, τη σχέση που έχουν ή δεν έχουν οι δύο εκπαι

δευτικοί και βέβαια από το ενδιαφέρον που αυτοί/-ές δείχνουν 

για την ομαλή μετάβαση των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση η 

διάρκεια της επίσκεψης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μιας 

διδακτικής ώρας. 

http://www.nip-olohmero.gr


Α(ξιοί\όνηση 
της βράσης: 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τους στόχους που είχε θέσει ο/η 
νηπιαγωγός πριν από την επίσκεψη, αλλά και με βάση τα πιθα
νά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν την ώρα της επίσκεψης. 

^. fia βύο βασ£άί\ους ή βασ^άλζζ: 

fi αυτόν ή vi αυτή ηου διδάοκε-ι το τρέχον σχολικό έτος 

στην πρώτη τάξη Και νια εκείνον ή νια εκε-ίνΉ που Βα διδάξε-ι 

το προοε-χές ο/ο^ικό έτος στην πρώτη τάξη 

Εισαγωγική σημείωση 

Το γεγονός ότι η απόφαση αναφορικά με το διορισμό του/της δασκάλου/δασκάλας που θα 
αναλάβει την πρώτη τάξη λαμβάνεται, στην πλειονότητα των δημοτικών σχολείων, λίγο 
πριν από την έναρξη του διδακτικού σχολικού έτους αποτελεί αρνητική προϋπόθεση για 
τη συνεργασία νηπιαγωγείου - δημοτικού σχολείου. Αυτή η οργανωτική δυσλειτουργία 
εμποδίζει τα παιδιά να γνωρίσουν τον/τη δάσκαλο/δασκάλα που θα έχουν στην πρώτη τά
ξη πριν αυτά ενταχθούν στο δημοτικό σχολείο, προϋπόθεση πολύ σημαντική για την ομα
λή μετάβαση των παιδιών, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου. Επίσης 
εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης ούτε ο/η δάσκαλος/δασκάλα είναι δυνατό να γνωρίσει 
έγκαιρα τα παιδιά που θα έχει το προσεχές σχολικό έτος στην πρώτη τάξη, ώστε να μπο
ρεί να συνεργαστεί έγκαιρα με αυτά και τον/τη νηπιαγωγό τους. Επιπλέον η συνεργασία 
δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο πληθυσμός του κάθε 
τμήματος της πρώτης τάξης συγκροτείται συνήθως από παιδιά που προέρχονται από δια
φορετικά νηπιαγωγεία και ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, στους οποίους ανατίθεται η πρώτη 
τάξη, αισθάνονται ότι ο διευθυντής και οι συνάδελφοι τους «τους φορτώνουν την πρώτη 
τάξη» (Βρυνιώτη, 2000). Ωστόσο η δράση που ακολουθεί απευθύνεται στον/στη δάσκα
λο/δασκάλα που διδάσκει το τρέχον σχολικό έτος στην πρώτη τάξη και επίσης σε εκείνον 
ή σε εκείνη που γνωρίζει από το προηγούμενο σχολικό έτος ότι το επόμενο θα αναλάβει 
την πρώτη τάξη. 

ft βράση 

απεΛ/θύν'εται: 

(Τμερομιΐ\ΛΛ 

υλοποίησης 

της βράσης: 

Τίτλος της βράσης: 

ft δράοΉ έχ&ι 

νοζ Κύριο οτό/ο: 

Σε δύο δασκάλους/δασκάλες, σ' αυτόν ή σ' αυτή που διδάσκει το 

τρέχον σχολικό έτος στην πρώτη τάξη και σε εκείνον ή σε εκεί

νη που θα διδάξει το προσεχές σχολικό έτος στην πρώτη τάξη. 

Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 

Πρώτη επίσκεψη του/της δασκάλου/δασκάλας στο νηπιαγωγείο. 

Να γνωρίσει ο/η δάσκαλος/δασκάλα τα παιδιά που θα μετα
βούν στο δημοτικό σχολείο το προσεχές σχολικό έτος και να 
παρατηρήσει πώς αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και 
με τη νηπιαγωγό τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των δια
φόρων δραστηριοτήτων. 



ft δράοΉ έχε-ι 
νϋζ επιμέρους 
στό%ο/-ους·. 

ΤΤεργρίκριί 
του περιεχομένου 

ΤΜζ δράοΉζ: 

Διάρκεια της βράσης: 

Αξιολόγηση 

της βράσης: 

Τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός κοι
νού project μεταξύ των παιδιών τριών τάξεων: (1) της τάξης 
στην οποία διδάσκει το τρέχον σχολικό έτος ο/η δάσκαλος/δα-
σκάλα που θα αναλάβει το προσεχές την πρώτη τάξη, (2) της 
«τρέχουσας» πρώτης τάξης και (3) της τάξης του νηπιαγωγείου 
με τα υπό σχολική ένταξη παιδιά. Το ενδεχόμενο να διδάσκει 
το τρέχον σχολικό έτος στην Ε' ή στην ΣΤ' τάξη ο/η δάσκα-
λος/δασκάλα που το προσεχές έτος θα αναλάβει την πρώτη τά
ξη δεν αποκλείει εξ ορισμού τη συνεργασία παιδιών εξαιτίας 
της διαφοράς ηλικίας, πέντε ή έξι ετών, στο πλαίσιο ενός project. 
Για παράδειγμα, η ετοιμασία της χριστουγεννιάτικης γιορτής 
από κοινού με τις εν λόγω τρεις τάξεις αποτελεί μια θαυμάσια 
ευκαιρία για να αρχίσει η εξοικείωση των υπό σχολική ένταξη 
παιδιών με τον/τη δάσκαλο/δασκάλα που θα έχουν στην πρώτη 
τάξη. 

Ανάλογα με τους στόχους που τελικά θα βάλει ο/η δάσκαλος/ 
δασκάλα, σημειώνονται και οι ερωτήσεις που αυτός/-ή έχει 
προς τον/τη νηπιαγωγό και προς τα υπό σχολική ένταξη παιδιά. 

Η διάρκεια της πρώτης επίσκεψης εξαρτάται από την προσυ-
νεννόηση των δύο εκπαιδευτικών και δεν υπόκειται σε κανέ
ναν άλλο περιορισμό. 

Η αξιολόγηση γίνεται ανάλογα με τους στόχους που έθεσε πριν 
από την επίσκεψη ο/η δάσκαλος/δασκάλα, αλλά και με βάση τα 
ερεθίσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 

4. fCoivìi βράση νια νηηιαννίνους ΚΑΙ νια βασ^άλους ή βασ£.άλ&> 

οι οποίοι/-εζ Βα αναλάβουν την πρώπι τάξη το τρέχον σιολι^ό έτος 

ft δράοιι 

απεΛ/θύν'ε.ται: 

Τίτλος της βράσης: 

Wu&jpomv'ia 

υλοποίησης 

της βράσης: 

Χώροζ υλοποίησης 

της βράσης: 

ft δράοΉ έ#ε-ι 
νοζ Κύριο οτό/ο: 

Στους/στις νηπιαγωγούς και δασκάλους/δασκάλες που θα ανα
λάβουν την πρώτη τάξη το τρέχον σχολικό έτος. 

Συγκριτική αντιπαραβολή του curriculum του νηπιαγωγείου με 
το curriculum των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. 

Πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 

Καθορίζεται από τους δύο εκπαιδευτικούς. 

Να γνωρίσει ο/η νηπιαγωγός το αναλυτικό πρόγραμμα και το 
περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων της πρώτης δημοτικού 



ft βράση έ4&\ 
νϋζ επιμέρους 
στό%ο/-ους·. 

ΤΤεργρίκριί 
του περιεχομένου 

της βράσης: 

Λιάρκε-ια της βράσης: 

Αξιολόγηση 
της βράσης: 

και αντίστροφα ο/η δάσκαλος/δασκάλα να γνωρίσει το ΔΕΠΠΣ 
για το νηπιαγωγείο και το περιεχόμενο του «Οδηγού της νηπια
γωγού». 

Να συζητήσουν οι δύο εκπαιδευτικοί τον τρόπο με τον οποίο οι 

ίδιοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα θέματα, διδακτικού και επι

κοινωνιακού στιλ. 

Ο/η κάθε εκπαιδευτικός ετοιμάζει συγκεκριμένα ενδεικτικά πε

ριστατικά ή συμβάντα από την καθημερινή σχολική πράξη και 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ των 

παιδιών και του/της εκπαιδευτικού, ώστε αυτά να αποτελέσουν 

συγκεκριμένη αφετηρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά 

με τον τρόπο χειρισμού αυτών των περιστατικών. 

θ α μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του πρώτου 

δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου. Με τη στήριξη μάλιστα των δύο 

σχολικών συμβούλων μια τέτοια πρωτοβουλία των δύο εκπαι

δευτικών θα μπορούσε να πάρει μια μορφή κοινής επιμόρφω

σης για νηπιαγωγούς και για δασκάλους/δασκάλες οι οποίοι/-ες 

σε λίγες ημέρες θα αναλάβουν την πρώτη τάξη. θ α μπορούσε 

μάλιστα αυτή η επιμόρφωση να γίνει με βάση τις συμπράξεις 

(δημοτικού σχολείου - όμορου/ομόρων νηπιαγωγείου/-ων), σύμ

φωνα με το παράδειγμα της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης των 

Εκπαιδευτικών, το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά τα 

έτη 1997-2000 και είχε πολύ καλά αποτελέσματα (Ξωχέλλης & 

Παπαναούμ, 2000). 

Οι δύο εκπαιδευτικοί, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, αξιολο

γούν αυτή τη συνεργασία τους με αφετηρία τις σχετικές σκέψεις 

που ο καθένας έκανε πριν και μετά από αυτή τη συνάντηση. 

5". Κοινή εκδΜνϋΟΉ νια τους νον&.ίς τνον παιδιών του νκιπιαννονε-ίου 

Και νια τους νον&.ίς τνον παιδιών της πρώτκιζ τάξης του δημοτικού σχολε-ίου 

Εισαγωγική σημείωση 

Κατά το σχεδιασμό μιας εκδήλωσης που απευθύνεται κυρίως σε γονείς θα πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι οι γονείς δεν θα πρέπει να θεωρούνται μία ενιαία και 

ομοιογενής κατηγορία, διότι αυτή η μεγάλη κατηγορία «γονείς» αποτελείται από πολλές 
μικρότερες υποκατηγορίες, η κάθε μία από τις οποίες έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ιδιαίτερες ανάγκες. Για παράδειγμα, οι γονείς των πρωτότοκων παιδιών ή οι γονείς 
με ένα παιδί συχνά αναφέρουν περισσότερα προβλήματα σχολικής ένταξης απ’ ό,τι 
αναφέρουν οι γονείς που έχουν ήδη και άλλα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Ένα δείγμα 
αυτού του ευρέως φάσματος των υποκατηγοριών είναι το παρακάτω: 



Γονείς ενός παιδιού. 

Γονείς δύο, τριών ή περισσοτέρων παιδιών. 

Γονείς διδύμων, τριδύμων κτλ. 

Γονείς που για πρώτη φορά έχουν παιδί (πρωτότοκο ή μοναχοπαίδι) στην πρώτη τά

ξη του δημοτικού σχολείου. 

Γονείς υιοθετημένων παιδιών / ανάδοχες οικογένειες. 

Γονείς διαφορετικών ηλικιών. 

Γονείς με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο και επίσης με διαφορε

τική οικονομική δυνατότητα. (Ούτε οι αλλοδαποί γονείς είναι ομοιογενής κατηγο

ρία και βέβαια ούτε οι γονείς που προέρχονται από μεικτούς γάμους.) 

Γονείς υπεραπασχολημένοι και γονείς άνεργοι. 

Γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση. 

Γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους κάθε μέρα, ενώ άλλοι όχι, κτλ. 

(Βλ. στο παρόν βιβλίο το κεφάλαιο: «Γονείς και εκπαιδευτικοί συνεργάτες στην εκ

παίδευση των νηπίων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο».) 

ft βράση 

απεΛ/θύνεται: 

Τίτλος της βράσης: 

Κ*μερομιινία 

υλοποίησης 

της βράσης: 

Χώρος υλοποίησης 

της βράσης: 

ft βράση έ4&\ 

νοζ Κύριο οτό/ο: 

ft δράοιι έ#ε·ι 

νοζ επιμέρους 

στό%ο/-ους·. 

Στους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου και στους γονείς 
των παιδιών της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. 

Προσδοκίες των γονέων των υπό σχολική ένταξη παιδιών και 

εμπειρίες των γονέων των αρχάριων μαθητών και μαθητριών. 

Πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 

Στο δημοτικό σχολείο. 

Οι γονείς των νεοεισαχθέντων στο δημοτικό σχολείο παιδιών 
να συζητήσουν τις εμπειρίες τους από την πολύ πρόσφατη (3-4 
εβδομάδες) ένταξη των παιδιών τους στο σχολείο και επίσης 
να πληροφορηθούν για το ρόλο που θα παίξουν τα παιδιά τους 
στην «υποδοχή» των υπό σχολική ένταξη παιδιών του νηπιαγω
γείου. Οι γονείς των υπό σχολική ένταξη παιδιών να εκδηλώ
σουν τις προσδοκίες τους αναφορικά με την επικείμενη ένταξη 
των παιδιών στο σχολείο και να συζητήσουν με την άλλη ομάδα 
των γονέων, η οποία βρίσκεται ήδη στην αρχή της διαδικασίας 
ενστερνισμού του νέου ρόλου, ως γονέων με παιδί στην πρώτη 
δημοτικού. 

Να δημιουργηθεί κλίμα αλληλοβοήθειας και εθελοντισμού με

ταξύ των γονέων. 



ΤΤεργρα(ρή 
του περιεχομένου 

της ^βήλνοσης: 

Περιγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Ποιος/ 

ποιοι θα καλωσορίσουν τους γονείς, τι θα πει ο/η νηπιαγωγός, 

τι θα πει ο/η δάσκαλος/δασκάλα, ποιος θα είναι ο ρόλος των δι

ευθυντών/διευθυντριών, πώς θα δημιουργηθεί κλίμα αλληλο

βοήθειας και συνεργασίας. 

ΛιάρΚε-ια της βράσης: Δύο ώρες. 

Αϊιολόνηση Γίνεται με βάση τους στόχους που τέθηκαν, δίνονται δηλαδή 

της βράσης: τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι. 

(?. fa τα παιδιά της πρώτκιζ τάξης του δημοτικού σχολε-ίου 

ft δράοιι 

απευθύνεται: 

Τίτλος της βράσης: 

Κ*μερομιινία 

υλοποίησης 

της βράσης: 

Χώροζ υλοποίησης 

της βράσης: 

ft δράοιι έχ&ι 

νοζ Κύριο οτό/ο: 

Στα παιδιά της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. 

«Ελάτε να σας δείξουμε τι κάνουμε στην τάξη μας». 

Τέλος Μαρτίου. 

Στους χώρους της πρώτης τάξης. 

Να προετοιμάσει τα παιδιά της πρώτης τάξης για να αναλά

βουν ένα ρόλο «οικοδεσπότη» σε σχέση με τα υπό σχολική 

ένταξη νήπια, αλλά και να δώσει ευκαιρίες (ερεθίσματα) στα 

παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους σε σχέση με τη δική τους 

σχολική ένταξη. 

Να αναπτύξει την ικανότητα της ενσυναίσθησης στα παιδιά, 

δηλαδή να είναι σε θέση να κατανοούν το πώς μπορεί να αι

σθάνεται ένα παιδί που πρωτοέρχεται στο σχολείο. 

Ο/η δάσκαλος/δασκάλα της τάξης δείχνει φωτογραφίες στα παι

διά από την «πρώτη μέρα στο σχολείο», συζητά σχετικά με αυτό 

το θέμα και καταγράφει τις σκέψεις και τις εμπειρίες των παι

διών από την ένταξη τους στο σχολείο. Όλοι μαζί ετοιμάζουν 

(φιλοτεχνούν) μια μεγάλη πρόσκληση, για να καλέσουν τα υπό 

σχολική ένταξη νήπια να επισκεφθούν την τάξη τους. 

ΛιάρΚεΊα της βράσης: Μία με δύο ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της τάξης. 

Αϊιολόνηση Δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα: α) Τι είπε το κάθε παιδί 

της βράσης: σχετικά με τη δική του εμπειρία από τη σχολική ένταξη. Τι του 

ft δράοιι έχ&ι 

νοζ επιμέρους 

στό%ο/-ους·. 

ΤΤεργρα(ρή 
του περιεχομένου 

της βράσης: 



αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι και πώς πρέπει να αλλάξει στο 
σχολείο. β) Τι ιδέες είχε το κάθε παιδί σχετικά με το πώς πρέ
πει να γίνει η πρόσκληση και σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν 
για να υποδεχτούν τα υπό σχολική ένταξη νήπια. 

7. Για τα υπό σχολική ένταξη παιδιά του νηπιαν^νε-ίου 

Εισαγωγική σημείωση 

Είναι προφανές ότι οι δράσεις που απευθύνονται στα υπό σχολική ένταξη νήπια αποτε
λούν την «καρδιά» του συνολικού σχεδιασμού ενός Προγράμματος Μετάβασης και Συ
νεργασίας και με αυτή την έννοια είναι και πολύ περισσότερες από τις άλλες δράσεις, 
που απευθύνονται στους εν δυνάμει συνεργάτες, και απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση. 
Πρόκειται δηλαδή για δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών επικοινωνια
κών/κοινωνικών ικανοτήτων.32 Αυτές οι δράσεις αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας 
που γίνεται εξελικτικά στα δύο χρόνια του νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
και τον «Οδηγό της νηπιαγωγού», και συνεπώς δεν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα της 
«βεβιασμένης εξάσκησης» για τα υπό σχολική ένταξη νήπια. 

ft βράση Στα υπό σχολική ένταξη νήπια. 

απευθύνεται: 

Τίτλος της βράσης: «Ο/η με τη μητέρα του/της πήγαν για 

Κ*μερομιινία 
υλοποίησης 

της βράσης: 

Χώρος υλοποίησης 

της βράσης: 

ft δράοιι έ#ε·ι 
νοζ επιμέρους 
στό%ο/-ους·. 

ΤΤεργρα(ρή 
του περιεχομένου 

της βράσης: 

ψώνια και χάθηκαν στην πόλη». 

Όποτε ταιριάζει στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 

Σε διαφορετικούς χώρους του νηπιαγωγείου, μέσα και έξω στην 
αυλή, και επίσης σε χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, ανάλογα 
με το θέμα του παραμυθιού που θα επιλέξει, ή θα διασκευάσει, 
ή θα γράψει, ο/η νηπιαγωγός και ανάλογα με την εστίαση των 
στόχων του/της. 

Τα παιδιά να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα τα 

καταστήσουν ικανά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκα

λούνται από καταστάσεις άγνωστες, απρόβλεπτες, ξαφνικές, 

ασυνήθιστες. 

Εδώ δεν περιγράφεται συγκεκριμένα το περιεχόμενο μιας 

δράσης, αλλά γίνεται ενδεικτική αναφορά σε μια ευρύτερη θε

ματική, η οποία αναφέρεται σε «στρατηγικές επίλυσης προβλη

μάτων», ώστε ο/η κάθε νηπιαγωγός να αντλήσει από την ευρύ-

Βλ. παρακάτω λίστα ενδεικτικών βασικών επικοινωνιακών/κοινωνικών ικανοτήτων (σελ. 149-150). 



τερη θεματική ένα ειδικότερο θέμα/πρόβλημα και να το προ
σαρμόσει στις ανάγκες των νηπίων του/της και στις συγκεκριμέ
νες συνθήκες του εκπαιδευτικού και ευρύτερου περιβάλλοντος 
του νηπιαγωγείου του/της. 

Ένα project θα μπορούσε να έχει ένα θέμα σχετικό με το τι 
θα πρέπει να κάνει ένα παιδί που θα χαθεί σε μια πόλη ή σε 
ένα πολυκατάστημα. Ένα τέτοιο θέμα θα έδινε την ευκαιρία 
στα παιδιά να «ανακαλύψουν» και να εφαρμόσουν στρατηγι
κές επίλυσης προβλημάτων, τις οποίες θα μπορούσαν να ενερ
γοποιήσουν όταν αυτά βρεθούν αντιμέτωπα με καταστάσεις 
ασυνέχειας, που δημιουργούνται από τις αλλαγές που επιφέρει 
η μετάβαση. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένα «πρωτάκι» την 
πρώτη εβδομάδα της σχολικής ένταξης σε ένα πολυθέσιο σχο
λείο την ώρα του διαλείμματος δεν βρίσκει το δάσκαλο / τη δα
σκάλα του για να τον/τη ρωτήσει επειγόντως για κάτι που έχει 
ανάγκη, όπως ήταν συνηθισμένο να κάνει στο νηπιαγωγείο με 
τον/τη νηπιαγωγό του, θα ψάξει και θα απευθυνθεί στους άγνω
στους του εκπαιδευτικούς που θα τύχει να έχουν εφημερία στην 
αυλή του σχολείου και έτσι θα βρει λύση στο πρόβλημα του. Θα 
έχει δηλαδή, με μεγάλη πιθανότητα, την ετοιμότητα να αντιμε
τωπίσει με επιτυχία τις δυσκολίες που προκαλεί η ασυνέχεια, 
εάν έχει προετοιμαστεί για κάτι ανάλογο. 

ΑιάρΚε-ια της βράσης: Ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί το θέμα, τα ερωτήματα 
που θα θέσουν τα παιδιά και το ενδιαφέρον που αυτά τελικά 
θα δείξουν. 

Αξιολόγηση 
της δράοΊΐς: 

Ανάλογα με τους στόχους που θα τεθούν. 

3. Κοινή βράση νια τα παιδιά του vnniavwe-iou Και νια τα παιδιά 

της πρώτιιζ τάξης του διψοτίΚού σιολζΑου. «Σ-téJSto epyaciaÇ: 

Ai&uKorluvovraÇ mV οΜλή μετάβαση από το νηπιαννονε-ίο στο διψοτικό» 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Εκτός από τις οράσεις που απευθύνονται μόνο στα υπό σχολική ένταξη νήπια στο χώρο 
τον νηπιαγωγείου, θα πρέπει, ένα χρόνο πριν από τη σχολική ένταξη, να δοθούν επανει
λημμένα ευκαιρίες στα υπό σχολική ένταξη νήπια να αποκτήσουν εμπειρίες σε σχέση με 
το ρυθμό και τον τρόπο εργασίας των μαθητών/μαθητριών στην πρώτη δημοτικού. Για 
παράδειγμα, ένας αποτελεσματικός τρόπος απόκτησης τέτοιων εμπειριών είναι η ενερ
γός συμμετοχή των υπό σχολική ένταξη νηπίων στη διεξαγωγή τον μαθήματος της πρώ
της δημοτικού, ξεκινώντας με την ανάπτνξη ενός κοινού σχεδίου εργασίας (project) με
ταξύ των παιδιών τον νηπιαγωγείον και των παιδιών της πρώτης δημοτικού. 



Μπορούν δηλαδή ο/η νηπιαγωγός και ο/η δάσκαλος/δασκάλα της πρώτης τάξης τον 

δημοτικού σχολείον, στο πλαίσιο της ενέλικτης ζώνης για παράδειγμα, να αναπτνξονν ένα 

«σχέδιο εργασίας με στόχο τη διενκόλννση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο δημοτι

κό σχολείο», ακολονθώντας, σε ό,τι αφορά τη δική τονς δράση, τις οδηγίες τον παρόντος 

κεφαλαίον και εφαρμόζοντας τη διδακτική μεθοδολογία πον προτείνεται στο ΔΕΠΠΣ-

ΑΠΣ και στον «Οδηγό της νηπιαγωγού». Έτσι θα μπορούν, τονλάχιστον σε κάποιο βαθμό, 

να σννδέσονν τη θεωρία με την πράξη και να είναι σε θέση να τεκμηριώσονν επιστημονικά 

το τι κάνονν και γιατί το κάνονν αναφορικά με τις παρακάτω δράσεις, οι οποίες αναμένε

ται να αναπτνχθονν στο πλαίσιο της εν λόγω σννεργασίας. 

© Ενδε-ικτικέζ δράο"ε-ιζ 

• Αμοιβαίες επισκέψεις μεταξύ νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού. 

• Από κοινού (νηπιαγωγείο - πρώτη δημοτικού) παρακολούθηση θεατρικών παραστάσε

ων ή άλλων εκδηλώσεων, ή επίσκεψη διαφόρων πολιτιστικών χώρων (μουσείο, βιβλιο

πωλείο, ωδείο κ.ά.). 

• Από κοινού διοργάνωση σχολικών γιορτών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Τα παιδιά της πρώτης τάξης (Α2) τον 

Ιου ΔημοτικούΣχο^ου Φλώρινας με τη 

δασκάλα τους, κυρία Αικατερίνη Κοτζιά, 

επισκέφθηκαν τα παιδιά του 2ου Νηπια

γωγείου Φλώρινας για να τα προσκαλέ

σουν να επισκεφθούν την τάξη τους μαζί 

με τη νηπιαγωγό τους, κυρία Κασσιανή 

Παπαφωτίου. Το πρόγραμμα συνεργα

σίας σ' αυτή τη σύμπραξη συντονίστηκε 

από τις φοιτήτριες (αριστερά) της Παι

δαγωγικής Σχολής Φλώρινας του ΠΔΜ 

Κωνσταντίνα Σταθοπούλου (ΠΤΝ) και 

Ειρήνη Προκοπιάδου (ΠΤΔΕ). 

• Από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων για γονείς και για τους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας, με στόχο την ενημέρωση τους ή την ευαισθητοποίηση τους αναφορικά με 

την προβληματική της μετάβασης. 

f t δράοΊΐ 

απ&υθύνε-ται: 

Τίτλος της δράοΊΐζ: 

ftw&poi/MVia 

υλοποίησης της βράσης: 

Στα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. 

«Οι φωτογραφίες μου από τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα». 

(Για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου εργασίας ισχύουν όσα 

μπορούν να προβλέπονται στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και στον «Οδηγό 

της νηπιαγωγού» για την ανάπτυξη οποιουδήποτε άλλου σχεδίου 

εργασίας.) 

Ορίζεται ανάλογα με τον προγραμματισμό της σύμπραξης. 



Χώρος υλοποίησης 

της βράσης: 

ft δράοιι έχ&ι 

νϋζ Κύριο οτό/ο: 

ft δράοιι έχ&ι 

νοζ επιμέρους 

στό%ο/-ους·. 

ΤΤεργρα(ρή 
του περιεχομένου 

ΤΜζ δράοΊΐζ: 

Στην πρώτη δημοτικού. 

Την ανάδειξη, την αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνέχει

ας της εμπειρίας του κάθε παιδιού. 

Να δώσει την ευκαιρία στο κάθε παιδί να μιλήσει και να εκ

φραστεί με κάθε τρόπο για τις εμπειρίες και τα βιώματα του. 

Οι γονείς των παιδιών ενημερώνονται σχετικά με το θέμα και 

τους στόχους του project και παροτρύνονται από τους δύο εκ

παιδευτικούς να δώσουν στα παιδιά τους φωτογραφίες από τις 

διάφορες φάσεις της ζωής τους. Τα παιδιά φέρνουν τις φωτο

γραφίες στο νηπιαγωγείο ή στο σχολείο και με βάση αυτό το 

υλικό και τα ενδιαφέροντα τους που θα εκδηλωθούν θα ανα

πτυχθεί το project. 

ΛιάρΚε-ια της βράσης: Ανάλογα με το είδος του project που τελικά θα αναπτυχθεί, 

μπορεί για παράδειγμα να διαρκέσει μία εβδομάδα, μπορεί 

όμως, παράλληλα με το υπόλοιπο πρόγραμμα, να διαρκέσει 

και ένα μήνα. 

Αξιολόνηση 

της βράσης: 

Καταγράφονται χαρακτηριστικές εκφράσεις του κάθε παιδιού 

σχετικά με πρότερες εμπειρίες και βιώματα. 

5·5".4. f5HlVlA· ΤΈΤΑΡΤΟ: âiaSiftioieç, οί\ο&\ήρν)σης τον «Σ-#ώ\ο\ί ex>vaoiaÇ: 

âi£v&r\\)Vovraç την omr\n u&raßaon από το vnniayvuveio oro Snuonfcó» 

Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του σχεδίου εργασίας περιλαμβάνουν κυρίως δραστηριότη

τες που ομαδοποιούν και κωδικοποιούν τις δράσεις που προηγήθηκαν και που θεωρού

νται απαραίτητες για την ολοκλήρωση κάθε σχεδίου εργασίας (project). Τέτοιες δράσεις 

είναι η ενημέρωση και η συμπλήρωση των ατομικών φακέλων (portfolios) των παιδιών 

(βλέπε «Οδηγός της νηπιαγωγού», ΠΙ, 41-48), η ενημέρωση του συλλογικού φακέλου της 

τάξης (υπενθυμίζουμε ότι ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει συλλογικά έργα των παιδιών, 

καλλιτεχνικά τους δημιουργήματα, αποτελέσματα - παραδοτέα σχεδίων εργασίας, φωτο

γραφίες από δραστηριότητες της τάξης κτλ.). 0 α πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ατομικοί 

φάκελοι βοηθάνε τον/τη νηπιαγωγό αλλά και τους γονείς να παρακολουθούν την πρόοδο 

κάθε παιδιού, ενώ ο συλλογικός φάκελος βοηθάει στην αποτίμηση του έργου της τάξης 

συνολικά. Η ενημέρωση των φακέλων έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των παιδιών ατομι

κά και της τάξης συνολικά. Ο/η νηπιαγωγός θα αξιολογήσει τους φακέλους και θα προχω

ρήσει στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς. Πρόκειται 

στην ουσία για ενημέρωση των γονέων σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στον «Οδηγό 

της νηπιαγωγού» (σελ. 49-56). Κατά την ενημέρωση αυτή θα ήταν χρήσιμο οι νηπιαγωγοί 

να υπενθυμίσουν στους γονείς ότι μπορούν να συμβουλευτούν τον «Οδηγό γονέα» (2008) 



και ειδικότερα το έβδομο κεφάλαιο, όπου παρέχονται συμβουλές προς τους γονείς για το 
πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να μεταβούν ομαλά στο δημοτικό σχολείο. 

Στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του προγράμματος περιλαμβάνονται και εκθέσεις 
των έργων των παιδιών τόσο του νηπιαγωγείου όσο και του δημοτικού σχολείου, η πα
ρουσίαση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων επιμέρους σχεδίων εργασίας 
και φυσικά ως αποκορύφωμα μπορεί να θεωρηθεί η από κοινού οργάνωση μια γιορτής 
για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. 

5·5".5". Μερικά ε.νδΐΛ(ρέρονΤΛ ejiiuépowç ζητήματα now σχετίζονται 

uè. την omftn Η&τάβαση από το vnniavwveÂo στο SmovKó 

1. Υπάρχουν πάντα οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας με
ταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου; 

Η διερεύνηση των προϋποθέσεων συνεργασίας αφορά: 

(α) Τις συνθήκες λειτουργίας του/των συγκεκριμένου/-ων νηπιαγωγείου/-ων και του 
συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου, τα οποία απαρτίζουν μια σύμπραξη στο ιδι
αίτερο γεωγραφικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο όπου λει
τουργεί η σύμπραξη. 

(β) Τις επαγγελματικές και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων νη

πιαγωγών και των συγκεκριμένων δασκάλων που υπηρετούν στις προσχολικές 

- σχολικές μονάδες της συγκεκριμένης σύμπραξης. 

(γ) Το ρόλο των γονέων στα ιδρύματα της συγκεκριμένης σύμπραξης, την ανίχνευ

ση των αναγκών τους σε σχέση με τη μετάβαση, καθώς και τη διερεύνηση των 

προσδοκιών και των απόψεων τους για το ίδιο θέμα. 

(δ) Τις προσδοκίες των νηπίων αναφορικά με την επικείμενη ένταξη τους στο δη

μοτικό σχολείο. 

(ε) Τις απόψεις των μαθητών/μαθητριών της πρώτης δημοτικού αναφορικά με τις 

εμπειρίες τους από την ένταξη τους στο σχολείο. 

Η διερεύνηση των σκέψεων, των απόψεων, των προσδοκιών και ενδεχομένως των 

εμπειριών όλων των συμμετεχόντων αναφορικά με τη μετάβαση και τη συνεργασία εί

ναι αναγκαία, διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολύ συχνά υπάρχει μεγάλη από

κλιση μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης πρέπει να αξιοποιηθούν, 
προκειμένου να υιοθετηθεί από τους συμμετέχοντες μια κοινή αντίληψη σχετικά με το: 

Τι είναι η σχολική ετοιμότητα. 

Τι σημαίνει προσαρμογή στις απαιτήσεις της πρώτης δημοτικού. 

Πότε η μετάβαση θεωρείται επιτυχημένη. 

Ποιες είναι οι προβλέψιμες, ή οι αναμενόμενες, ή οι γνωστές δυσκολίες που αντιμε

τωπίζουν τα παιδιά σε γενικό επίπεδο. 

Πώς μπορούν να προετοιμαστούν τα παιδιά, σε ατομικό επίπεδο, για την αντιμε

τώπιση απρόβλεπτων, μη αναμενόμενων ή άγνωστων δυσκολιών μετάβασης. 

Πώς τελικά θα συντονιστούν όλοι οι συμμετέχοντες yία να βοηθήσουν με αποτελε

σματικό τρόπο το παιδί. 



Η παραπάνω διερεύνηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τις ιδιαί
τερες συνθήκες και τη σύνθεση του πληθυσμού της κάθε σύμπραξης: με απλή συζήτηση, 
με ημιδομημένη ή δομημένη συνέντευξη, με γραπτό ερωτηματολόγιο. Σε κάθε περίπτω
ση κεντρικό άξονα της διερεύνησης αποτελούν τα παρακάτω τρία κομβικά ερωτήματα: 

1) Ποιες είναι οι δυσκολίες «προσαρμογής» των παιδιών στην πρώτη τάξη του δη

μοτικού σχολείου από τη σκοπιά των δασκάλων; 

2) Τα νεοεισερχόμενα στο δημοτικό σχολείο παιδιά τι πρέπει να γνωρίζουν και τι 

πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν κατά την άποψη: (α) των ίδιων των παιδιών, 

(β) των γονέων τους, (γ) των νηπιαγωγών, (δ) των δασκάλων; 

3) Οι εν δυνάμει συνεργάτες (παιδιά, γονείς, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι) της συγκεκρι

μένης σύμπραξης τι θεωρούν ότι συμβάλλει στην επίτευξη, στην παγίωση και 

στην ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας αναφορικά με τη μετάβαση και τι 

θεωρούν ότι τη δυσχεραίνει; 

2. Ποιες είναι οι δυσκολίες «προσαρμογής» των παιδιών στην πρώτη τάξη από τη 
σκοπιά των δασκάλων; 

Όπως είδαμε παραπάνω, οι δυσκολίες «προσαρμογής», κατά τη μετάβαση, οφείλο

νται κυρίως στο γεγονός ότι το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με πολυεπίπεδες αλλαγές 

και καλείται να μάθει γρήγορα καινούργιες συμπεριφορές, μερικές φορές δε να ξε
μάθει ορισμένες συνήθειες και γνωστούς τρόπους εργασίας (Fabian, 2007: 8). Οι δά

σκαλοι/δασκάλες εντοπίζουν αυτές τις δυσκολίες «προσαρμογής»: 

(α) Στον περιορισμό της ελεύθερης κίνησης του παιδιού μέσα στην τάξη την ώρα 
του μαθήματος (δεν μπορούν να μείνουν καθισμένα στην ίδια θέση για μία δι
δακτική ώρα). 

(β) Στη συγκρότηση του δικτύου των διαπροσωπικών σχέσεων στην πρώτη τάξη (δεν 

έχουν φίλους ή δημιουργούνται φιλικές «κλίκες», οι οποίες δρουν μεμονωμένα). 

(γ) Στο διαφορετικό επικοινωνιακό και διδακτικό στιλ των δασκάλων σε σχέση με 

αυτό των νηπιαγωγών (π.χ. δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

προς όλους· παρόλο που ο/η δάσκαλος/δασκάλα επαναλαμβάνει πολλές φορές 

μία οδηγία προς όλα τα παιδιά, άλλα παιδιά δεν ανταποκρίνονται άμεσα και 

άλλα δεν ανταποκρίνονται καθόλου). 

(δ) Στη διαφορετική οργάνωση και διαχείριση του χρόνου (διδακτικές ώρες, π.χ. 

δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την εργασία που τους ανατίθεται στον προ

βλεπόμενο χρόνο). 

(ε) Στη διαφορετική διαρρύθμιση του χώρου. 

(στ) Στις διαφορετικές απαιτήσεις των μαθημάτων της πρώτης δημοτικού σε σχέση 

με τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (Βρυνιώτη, 2000· 

Dunlop & Fabian, 2007). 

3. Τα νεοεισερχόμενα στο δημοτικό σχολείο παιδιά τι πρέπει να γνωρίζουν και τι πρέ
πει να είναι σε θέση να κάνουν; 

Για τους λόγους που συζητήθηκαν παραπάνω, σ' αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να 

υπάρξει ούτε μία απολύτως αποδεκτή από όλους απάντηση, ούτε μία απάντηση η 



οποία να μπορεί να συμπεριλάβει τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες που επιβάλ

λει το εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο στα μέλη του και κατ' αναλογία και 

στα νεοεισερχόμενα στο σχολείο παιδιά. Για παράδειγμα, ένα εφτάχρονο παιδί που 

εντάσσεται στο σκανδιναβικό σχολείο γνωρίζει και είναι σε θέση να κάνει διάφορα 

πράγματα που σχετίζονται με το χιόνι (σπορ κ.ά.), τα οποία δεν καταφέρνει να κάνει 

ούτε ένα δωδεκάχρονο παιδί στη νότια Ευρώπη. Αντιστρόφως ένα εφτάχρονο παιδί 

από τη Σικελία, όπου ανθεί η αμπελοκαλλιέργεια, γνωρίζει και είναι σε θέση να κά

νει διάφορα πράγματα σχετικά με την παραγωγή κρασιού, τα οποία δεν μπορεί ούτε 

καν να διανοηθεί ένα δωδεκάχρονο παιδί από τις σκανδιναβικές χώρες. Ωστόσο, πα

ρά τις πολιτιστικά καθοριζόμενες απαιτήσεις και παρά τις επιστημολογικές και ιδεο

λογικές διαφορές, που καθιστούν αδύνατη μια αποδεκτή από όλους απάντηση του εν 

λόγω ερωτήματος, υπάρχει διεθνώς ένα γενικό πλαίσιο συναίνεσης αναφορικά με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που αναμένεται, από όλους, να έχει αναπτύξει, έστω σε 

κάποιο βαθμό, το παιδί κατά την ένταξη του στο δημοτικό σχολείο (Margetts, 2006). 

Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται, εκτός από τις κλασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, και 

οι παρακάτω ενδεικτικές βασικές επικοινωνιακές/κοινωνικές ικανότητες. 

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός, δεν έχει αξιο

λογική σειρά και σε καμία περίπτωση δεν εννοείται ως κατάλογος προϋποθέσεων εισα

γωγής στο δημοτικό σχολείο. Όπως έχει τονιστεί και σε άλλο σημείο αυτού του κεφα

λαίου, η προετοιμασία για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων αρχίζει στο σπίτι και 

στο νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο δημοτικό σχολείο. Με αυτή την έννοια το παιδί 

πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω βασικές επικοινωνιακές/κοινωνικές ικανότητες: 

Να διακρίνει οφθαλμοφανείς κινδύνους και να τους αποφεύγει. 

Να είναι κατανοητός ο τρόπος που μιλάει. 

Να αυτοεξυπηρετείται, να έχει αυτόνομη δράση. 

Να ακούει με προσοχή τους άλλους. 

Να ακολουθεί οδηγίες γενικές αλλά και ατομικές. 

Να αρχίζει να κάνει μια καθοδηγούμενη δράση, αφού πρώτα ακούσει όλες τις 

οδηγίες. 

Να μπορεί να εργάζεται ατομικά αλλά και ομαδικά. 

Να ολοκληρώνει την εργασία που αρχίζει. 

Να τακτοποιεί τα πράγματα του. 

Να έχει αυτοκυριαρχία, αυτοέλεγχο και να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις χωρίς 

βία (όχι δαγκώματα, μπουνιές, κλοτσιές). 

Να περιμένει τη σειρά του, αλλά και να τη διεκδικεί. 

Να συμπεριφέρεται ως μέλος ομάδας (να σκέφτεται τον εαυτό του σε σχέση με 

τους άλλους). 

Να ανταποκρίνεται ανάλογα με το ρόλο που έχει σε κάθε πλαίσιο, π.χ. ως συμμα

θητή ς/συμμαθήτρια, ως αδερφός/-ή, ως φίλος/-η, ως συμπαίκτης/συμπαίκτρια κτλ. 

Να είναι πρόθυμο να δοκιμάσει νέες δράσεις, να διερευνά και να πειραματίζεται. 

Να παίρνει πρωτοβουλίες. 

Να μιλάει για ό,τι του αρέσει και το αντίστροφο. 

Να κατανοεί ότι το «χάνω» είναι κανόνας του παιχνιδιού, όπως και το «κερδίζω». 



Να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του (αυτοπεποίθηση). 

Να τηρεί τους κανόνες. 

Να αναλαμβάνει ευθύνη, προσωπική και ομαδική. 

Να παίρνει αποφάσεις, να τις δικαιολογεί και να τις υλοποιεί. 

4. Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την εν δυνάμει συνεργασία από τη σκοπιά των νη
πιαγωγών και των δασκάλων; 

Αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγών και δασκάλων και τους παράγο
ντες που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συνεργασία στην Ελλάδα η έρευνα 
της Κ. Βρυνιώτη (2000: 338) διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 
(...) νηπιαγωγών και των δασκάλων στην Ελλάδα. Οι ελάχιστες περιπτώσεις συγκυ
ριακής και αποσπασματικής συνεργασίας, με αφορμή σχολικές γιορτές, παρουσιά
ζουν ασφαλώς ενδιαφέρον ως εκδηλώσεις πρωτοβουλιών συνεργασίας σε προσωπι
κό επίπεδο. Δεν συνιστούν όμως αυτές οι δράσεις προγραμματισμένη, συστηματική 
και μόνιμη συνεργασία». Στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι οι κυριότεροι παράγοντες 
που εμποδίζουν τη συνεργασία είναι οι παρακάτω, σύμφωνα με τη συχνότητα που 
αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς (σελ. 324): 

(α) Το ασύμβατο ωράριο λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου, 

καθώς και η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών (οργανωτικός παράγοντας). 

(β) Οι διαφορετικοί στόχοι και οι απορρέουσες από αυτούς διαφορετικές προσδο

κίες των δύο ιδρυμάτων για το παιδί. 

(γ) Η απόσταση των κτιρίων. 

(δ) Οι προκαταλήψεις της άλλης πλευράς (απαξιωτική στάση). 

(ε) Η έλλειψη καθοδήγησης από την πλευρά των σχολικών συμβούλων. 

(στ) Η απουσία κρατικής προσπάθειας. 

Αναφορικά με την απόσταση των κτιρίων του νηπιαγωγείου και του δημοτικού 
σχολείου ως παράγοντα που δυσκολεύει τη συνεργασία, δεν πρέπει να εξαχθεί το 
λανθασμένο συμπέρασμα ότι η συστέγαση των δύο κτιρίων ή η γειτνίαση στο χώρο, 
από μόνες τους, θα διευκόλυναν τη συνεργασία αν υπάρχουν προβλήματα με τη στε
νότητα του χώρου ή με τη χρηματοδότηση των δύο ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τις δηλώ
σεις των εκπαιδευτικών της ίδιας έρευνας, η συστέγαση μπορεί να είναι αρνητικός 
παράγοντας στη συνεργασία, «διότι το δημοτικό σχολείο επιθυμεί να διώξει το νη
πιαγωγείο, για να μην ενοχλείται» (σελ. 316). 

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα είναι ισότιμες οι θεσμικές 
προϋποθέσεις (σπουδές, εργασιακό καθεστώς, μισθολογικές απολαβές) των δύο 
κύριων εν δυνάμει συνεργατών (νηπιαγωγού - δασκάλου/δασκάλας). Αυτό το γεγο
νός αποτελεί κομβική και άριστη προϋπόθεση για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας 
των δύο ιδρυμάτων στην Ελλάδα, όταν μάλιστα αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέ
κτημα της έναντι άλλων χωρών. 

5. Ποιες είναι οι προσδοκίες των νηπίων αναφορικά με την επικείμενη ένταξη τους 
στο δημοτικό σχολείο και πώς μπορούν να διερευνηθούν; 

Η διερεύνηση της σκοπιάς των παιδιών αναφορικά με τις προσδοκίες τους για το 



σχολείο33 μπορεί να γίνει μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων ή με γαντόκουκλες (ο Πρω-
τάκης και η Πρωτούλα), οι οποίες θα διηγούνται στα παιδιά ένα παραμύθι σχετικό 
με την εν λόγω προβληματική και καθώς θα συνομιλούν μεταξύ τους μπορούν να 
απευθύνονται στα παιδιά και να τους κάνουν τις παρακάτω ερωτήσεις: 

Πώς φαντάζεσαι ότι είναι το σχολείο; 

Τι γίνεται στο σχολείο; 

Με τι μοιάζει το σχολείο; 

Σε τι είναι ίδιο το σχολείο με το νηπιαγωγείο και σε τι διαφέρει από αυτό; 

Σε τι είναι ίδιο το σχολείο με το σπίτι και σε τι διαφέρει από αυτό; 

Μπορείς να πεις πώς είναι το σχολείο (να το περιγράψεις) στον φίλο μου τον 

Πρωτάκη;  

Τι μαθαίνει και τι κάνει ένα παιδί που πηγαίνει στην πρώτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου;  

Τι νομίζεις ότι θα σου αρέσει πιο πολύ και τι όχι στην πρώτη δημοτικού; 

6. Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών/μαθητριών της πρώτης δημοτικού αναφορικά 
με τις εμπειρίες τους από την ένταξη τους στο σχολείο; 

Η διερεύνηση των εμπειριών και των βιωμάτων των αρχάριων μαθητών/μαθητριών 
αναφορικά με την ένταξη τους στην πρώτη δημοτικού είναι αναγκαία, διότι τα αποτε
λέσματα της αποτελούν την πυξίδα του σχεδιασμού ενός Προγράμματος Μετάβασης 
και Συνεργασίας. Πρέπει δηλαδή να ακουστεί η φωνή των παίδιών αναφορικά με το τι 
τους προκαλεί χαρά, λύπη, θυμό, φόβο (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005) κατά την 
ένταξη τους στο σχολείο και ειδικότερα πρέπει να ληφθεί υπόψη ποιες προσδοκίες 
των παιδιών αναφορικά με την ένταξη στο σχολείο επαληθεύτηκαν και ποιες διαψεύ
στηκαν (Einarsdóttir, 2007- Dockett & Perry, 1999). Οι στόχοι δηλαδή των δραστηριο
τήτων μετάβασης/συνεργασίας, που απευθύνονται στα υπό σχολική ένταξη παιδιά, 
αντλούνται και από τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών που εντάχθηκαν πρό
σφατα στο σχολείο. 

7. Ποιες είναι οι προσδοκίες των γονέων των υπό ένταξη στο δημοτικό σχολείο παι
διών και πώς μπορούν να διερευνηθούν οι εμπειρίες των γονέων των μαθητών/μα
θητριών της πρώτης δημοτικού αναφορικά με τη μετάβαση; 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι γονείς βιώνουν μαζί με τα παιδιά τους τη μετάβαση. 
Είναι συνεπώς αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τόσο οι απόψεις καιοί εμπειρίες των γονέων 

33 Βλ. τις υπό εξέλιξη εργασίες της ομάδας των φοιτητών και των φοιτητριών των ΠΤΝ και ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι και οι οποίες εκπονούν αυτές τις εργασίες στο πλαίσιο 
της παρακολούθησης ενός κοινού μαθήματος, για δυο συνεχή εξάμηνα (εαρινό 2008 και χειμερινό 
2008-2009), με τίτλο: «Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο και συνεργασία μεταξύ 
των δυο ιδρυμάτων». Πρόκειται για μια καινοτομία συνδιδασκαλίας των φοιτητών και των φοιτητριών 
των δυο τμημάτων ΠΤΝ και ΠΤΔΕ, η οποία γίνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Παιδαγωγικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), μαζί με τις Παιδαγωγικές Σχολές εφτά άλλων 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Early Years Transition Programme (EASE). 
Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται και οι εμπειρίες μιας εκ των συγγραφέων, ως διδάσκουσας στο εν 
λόγω μάθημα και ως υπεύθυνης για το EASE από την πλευρά της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ. 



που πρόσφατα βίωσαν την ένταξη των παιδιών τους στο σχολείο (Βρυνιώτη, 2007) όσο 

και οι σκέψεις, οι απόψεις και οι προσδοκίες των γονέων που τα παιδιά τους θα εντα

χθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο στο σχολείο (Griebel & Niesei, 2002). Έτσι με την ολο

κλήρωση της φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο (Μάιος) και τέσσερις πέντε μήνες 

πριν αυτά ενταχθούν στο δημοτικό σχολείο είναι πολύ χρήσιμο να διερευνηθούν οι 

απόψεις και οι προσδοκίες των γονέων τους σχετικά με την επικείμενη ένταξη των παι

διών τους στο σχολείο. Αυτή η διερεύνηση επαναλαμβάνεται μετά την ένταξη, για να 

διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, αν και ποιες προσδοκίες των γονέων επαληθεύτηκαν, δια

ψεύστηκαν ή τροποποιήθηκαν. Αποτελεσματικό εργαλείο γι' αυτή τη διερεύνηση έχει 

αποδειχτεί ότι είναι η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη, το γραπτό ερωτηματολόγιο, 

με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, και βέβαια ο συνδυασμός και των δύο. Η διατύπω

ση των ερωτήσεων για μια συστηματική διερεύνηση δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να 

γίνει χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, όπως γίνεται για παράδειγμα σε μια άτυπη χαλα

ρή συζήτηση. Ωστόσο όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα της ιδιαίτερης προετοιμασίας εί

ναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να «ακούνε» και ανάλογα να αξιοποιούν κάθε πληροφο

ρία που παίρνουν από τους γονείς σχετικά με το πώς αυτοί φαντάζονται το σχολείο και 

τι προσδοκούν από αυτό σε σχέση με το παιδί τους, και βέβαια να τους δίνουν την ευ

καιρία να εκφράζουν συχνά τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με αυτό το θέμα 

κατά τη διάρκεια του πρώτου σχολικού έτους. (Σχετικές ερωτήσεις γι' αυτή τη διερεύ

νηση υπάρχουν στο: Βρυνιώτη, 2007: 70-71, και στο: Griebel & Niesei, 1999.) 

5·5"·6· Η" Η&τάβαση T W νηη'ινον ue> ej6ifcé£ ανάν^&ζ από το vnniavuiveÂo 

στο SmovKÓ O^OÌ\ÌAO 

Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί μια κρίσι

μη αναπτυξιακά περίοδο, που σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της 

ανάπτυξης. Ιδιαίτερα έντονες αλλαγές παρατηρούνται τόσο στην προσωπικότητα του 

παιδιού όσο και στο οικογενειακό και στο κοινωνικό περιβάλλον, που εκθέτουν το παι

δί σε ποικίλες απαιτήσεις (γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές), στις οποίες καλεί

ται να ανταποκριθεί βάσει καθορισμένων προδιαγραφών. Οι αλλαγές αυτές συμπερι

λαμβάνουν: α) αύξηση του αριθμού των μαθητών μέσα στην τάξη, β) μεγαλύτερο χρονι

κό διάστημα παραμονής των μαθητών μέσα στην τάξη, γ) αλλαγές στον τύπο και στο 

βαθμό συμμετοχής των γονέων, δ) αύξηση των προσδοκιών για ατομική εργασία, ε) λι

γότερη ατομική βοήθεια, στ) διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος, ζ) διαφοροποίη

ση του τρόπου διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κ.ά. Η προσαρμογή του παιδιού στις νέες 

αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής περιόδου μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη του, στην κοινωνικοποίηση του, αλ

λά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του (Μπαγά-

κης κ.ά., 2006- Entwisle & Alexander, 1998). 

Η προσχολική εκπαίδευση αναλαμβάνει έτσι ένα δύσκολο ρόλο: Να υποστηρίξει 

όλες αυτές τις αλλαγές και επιπλέον να διδάξει στο παιδί μεθόδους και τρόπους κοινω

νικοποίησης. Είναι γνωστό ότι η εξέλιξη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα παιδιά. Άλλο 

παιδί μπορεί να «καθυστερήσει» στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του λόγου, άλλο στην 

ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης. Γι' αυτό και η 



προσχολική εκπαίδευση θεωρείται ότι διαδραματίζει αντισταθμιστικό ρόλο, που στόχο 
έχει να μειώνει τις διάφορες ανάμεσα στα παιδιά και να «ομαλοποιεί» την ομάδα. Η 
τάξη του νηπιαγωγείου αναδεικνύεται έτσι για το παιδί ως η πρώτη συγκροτημένη κοι
νωνική ομάδα έξω από την οικογένεια (Τζουριάδου, 2004). 

Πολλές φορές οι διαφοροποιήσεις που φυσιολογικά αναμένεται να εμφανίζονται 
στην ομάδα του νηπιαγωγείου μπορεί να εκληφθούν ως προβλήματα και ανεπάρκειες 
του παιδιού. Είναι γνωστό λ.χ. ότι κάποια χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας εί
ναι η έντονη κινητικότητα, η δυσκολία εκφοράς κάποιων συμφώνων, το άγχος αποχω
ρισμού κ.ά. Τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία μπορεί να οφείλονται είτε σε χαρακτη
ριστικά του ίδιου του παιδιού είτε στη διαδικασία μετάβασης από την οικογένεια στη 
σχολική μονάδα, μπορεί να χαρακτηριστούν ως «υπερκινητικότητα», «διαταραχή λό
γου - ομιλίας», «συναισθηματικές δυσκολίες», «προβλήματα συμπεριφοράς», και να 
παραπεμφθούν τα παιδιά σε ειδικούς. 

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν αποδίδονται συχνά σε γνωστικές δυσκολίες του 
παιδιού. Η αναγωγή στο επίπεδο της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού κάθε διαφοροποί
ησης στη συμπεριφορά ή στις δεξιότητες γίνεται πιο σαφής με την είσοδο του παιδιού 
στην τυπική εκπαίδευση, όπου η επίδοση ταυτίζεται με τη νοημοσύνη και την ικανότητα 
μάθησης. Ήδη όμως από το νηπιαγωγείο η σύνδεση αυτή μπορεί να στιγματίσει το παιδί 
και να το βάλει στην επικίνδυνη διαδικασία μιας «αυτοεπιβεβαιού-
μενης προφητείας» για τη μετέπειτα σχολική πορεία του 
(Τζουριάδου, 2004). 

Οι πρώιμες ενδείξεις προβλημάτων και δυσκο
λιών μάθησης στην προσχολική ηλικία μπορεί 
αργότερα να πάρουν τη μορφή γενικευμένων 
δυσκολιών αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. 
Σήμερα όλα τα προγράμματα πρώιμης παρέμ
βασης αντιμετωπίζουν το παιδί με δυσκολίες ως 
ολότητα μέσα στα συγκεκριμένα συστήματα της οι
κογένειας, του σχολείου και του ευρύτερου κοινωνι
κού περιβάλλοντος όπου είναι ενταγμένο. Η προοπτική 
αυτή όμως απαιτεί ένα πλαίσιο συντροφικής, συνεργατικής σχέσης με 
τους γονείς, τους συμβούλους εκπαίδευσης, τους ειδικούς και τους αρμόδιους φορείς, 
με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του παιδιού σε όλα τα επίπεδα και την καλύτε
ρη προετοιμασία του για τις μετέπειτα σχολικές βαθμίδες (Allen & Cowdery, 2005). 

Η συνέχεια και η σταθερότητα στους προτεινόμενους παιδαγωγικούς σκοπούς και η 
συμφωνία νηπιαγωγείου, δημοτικού και γονέων στις βασικές θέσεις αγωγής θεωρήθηκε 
ότι αποτρέπει τα ρήγματα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Κα
τά συνέπεια το νηπιαγωγείο -και ιδιαίτερα το ολοήμερο νηπιαγωγείο- παίζει καθοριστι
κό μεσολαβητικό ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού και έχει ως στόχο να υποβοηθήσει 
τα νήπια να υιοθετήσουν μια θετική στάση απέναντι στον κόσμο του σχολείου. 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των παιδιών με ειδι
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη κοινωνική ανάγκη για εκπαίδευση και 
μόρφωση όλων των πολιτών, στη γενίκευση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευ
σης, στις κοινωνικές διεκδικήσεις για ισονομία και ισοπολιτεία, καθώς και στη διεύρυν-



ση του προβληματισμού μέσα στην κοινωνία γύρω από τα θέματα της αναπηρίας (Τζου

ριάδου & Μπάρμπας, 1998). 

Ειδικότερα για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η εισαγωγή στο δημοτικό 

σχολείο είναι πιο πολύπλοκη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμό (Brault, 

2005). Ένα σχέδιο μετάβασης στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο 

στα παιδιά και στους γονείς για μάθηση και εξάσκηση δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν 

μια ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 

Ο στόχος λοιπόν του σχεδιασμού μετάβασης είναι να βοηθήσει τα παιδιά να προ

σαρμοστούν γρήγορα στους χώρους του σχολείου, να ευχαριστιούνται τη μάθηση και 

να αναπτύξουν μια θετική στάση προς την εκπαίδευση. 

Η τάση της ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής κατέστησε αναγκαία την αναζήτηση κατάλληλων 

μεθόδων και τεχνικών, με τις οποίες θα προετοιμάζονται τα παιδιά, με την προοπτική 

της σχολικής ένταξης τους, για να αναπτυχθούν πολύπλευρα και να υποστηριχθούν στη 

συνέχεια, ώστε η ένταξη να αποβεί τελικά επιτυχής (Βλάχου-Μπαλαφούτη, 2004· Ζώ-

νιου-Σιδέρη, 1998). 

Καθώς το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μεγαλώνει και φτάνει σε μια ηλι

κία που θα πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τα προβλήματα γίνονται οξύ

τερα. Η ανάγκη αναγνώρισης και επισημοποίησης του προβλήματος γίνεται πιεστική. 

Συχνά μάλιστα η διάγνωση του προβλήματος γίνεται για πρώτη φορά με την ένταξη του 

παιδιού στο σχολείο. Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία άλλωστε, η οποία βασίζεται 

στην επίδοση, στη σύγκριση και στην κατηγοριοποίηση, προκαλεί κρίση στους γονείς, 

καθώς τους θέτει αντιμέτωπους με προβλήματα όπως η ματαίωση, η περιθωριοποίηση, η 

απόρριψη. Πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η αποδοχή του παιδιού 

και η κοινωνική ένταξη του, καθώς και η κοινωνική αποδοχή των γονέων δοκιμάζονται. 

Οι γονείς θα πρέπει βαθμιαία να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα. Η δυσκολία 

που αντιμετωπίζουν όμως εξαρτάται σε ένα βαθμό από το μέγεθος του προβλήματος και 

τις δυνατότητες που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό σύστημα (Κοντοπούλου, 1998). 

Η πορεία για την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

«κανονικό» νηπιαγωγείο θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες συνδέονται τόσο 

με τους παράγοντες που ρυθμίζουν αυτές τις προϋποθέσεις όσο και με τα όρια της σχο

λικής ενσωμάτωσης: 

• Τη δυνατότητα του νηπίου να συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία και να ανταπο

κρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος των δραστηριοτήτων σε ένα ελάχιστα 

αποδεκτό επίπεδο. 

• Τη δυνατότητα του νηπίου να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στους βασι

κούς κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας της σχολικής ομάδας. 

Η διερεύνηση της έννοιας της σχολικής ενσωμάτωσης στο ολοήμερο νηπιαγωγείο 

και στη συνέχεια της μετάβασης των νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να μετατοπιστεί από το οργανωτικό στο 

ουσιαστικό της περιεχόμενο, το οποίο συνδέεται με το χαρακτήρα των παιδαγωγικών 

σχέσεων και δράσεων μέσα στο σχολικό χώρο. Έτσι ενισχύεται μέσα στην καθημερινή 

παιδαγωγική πράξη η διαδικασία μείωσης των διαφορών και αύξησης της αλληλεπί-



δράσης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τα υπόλοιπα παιδιά και εν-
δυναμώνεται ο ρόλος των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία. 

Βασικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου πλαισίου είναι η δυνατότητα όλων ή σχεδόν 
όλων των παιδιών να πάρουν μέρος στις κοινές διαδικασίες και δραστηριότητες του 
νηπιαγωγείου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει το πλαίσιο να είναι ελαστικό και εύκαμπτο, 
να απευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος ικανοτήτων και κινήτρων απ’ ό,τι το ισχύον, να 
κινείται όχι με τη λογική ενός μέσου όρου, αλλά με τη λογική των πραγματικών δυνατο
τήτων όλων ή σχεδόν όλων των παιδιών. 

Ο/η εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής έχει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότη
τα να συμβάλει ο' αυτή την κατεύθυνση. Στα μικρά παιδιά η διαφορά και η ιδιαιτερότη
τα δεν φέρουν κατά κανόνα το βάρος της κοινωνικής απόρριψης, εφόσον όλα τα παι
διά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μπορεί να παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Επι
πλέον τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην προσχολική αγωγή προβλέπουν μεγαλύτερη 
εξατομίκευση και αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, οι δε σχέσεις 
γονέων και εκπαιδευτικών μπορεί να έχουν περισσότερη αμεσότητα. Αυτοί οι παράγο
ντες μπορούν να αναδείξουν τον εκπαιδευτικό της προσχολικής αγωγής ως κινητήριο 
μοχλό, που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των διαφορών. Για να μπορέσει να 
αναλάβει αυτόν το ρόλο, απαιτείται ευαισθητοποίηση και συνεχής επιμόρφωση σε θέ
ματα ειδικής αγωγής (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 1998). 

Πολλές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της πρώι
μης παρέμβασης επισημαίνουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των γονέων (Φτιά-
κα, 2004). Έχει παρατηρηθεί ότι η βελτίωση της αλληλεπίδρασης των γονέων με το 
παιδί, καθώς και η ενίσχυση του αισθήματος αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθη
σης των ίδιων των γονέων συμβάλλουν στη θετικότερη αποδοχή και αντιμετώπιση του 
παιδιού από τους γονείς, αλλά και στην αποδοτικότερη συνεργασία τους με τους εκπαι
δευτικούς και τους ειδικούς. Έτσι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της πρώιμης πα
ρέμβασης, παρατηρείται μια μετατόπιση της επικέντρωσης από το παιδί στο σύνολο 
της οικογένειας. Η ιδιαιτερότητα του παιδιού αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα της οι
κογένειας και της κοινωνίας και στόχος των προγραμμάτων που οργανώνονται είναι η 
παράλληλη παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στο παιδί και στην οικογέ
νεια του (Κοντοπούλου, 1998). 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι αποτελεσματική όταν βασί
ζεται στην αποδοχή του παιδιού και των γονέων, ως ατόμων που χρειάζονται στήριξη, 
αλλά συγχρόνως δικαιούνται να συναποφασίζουν και να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε 
παρέμβαση αφορά το παιδί τους. 

Η αποτελεσματικότητα επίσης της διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτικού επηρεάζεται σημα
ντικά, όπως προαναφέραμε, από τις ατομικές γνωστικές διαφορές των μαθητών. Η σχολι
κή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ποικιλία του μαθητικού δυναμικού ως προς τις 
ικανότητες, τις αναπτυξιακές, πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές, καθώς και τα ενδια
φέροντα και τις στάσεις των μαθητών. Έτσι οδηγούμαστε στην ανάγκη σχεδιασμού εναλ
λακτικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, που θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά όλων 
των μαθητών και θα διαμορφώνουν ανάλογα τη διδασκαλία (Fontaine et al., 2006). 

Ήδη από τη δεκαετία του ’60 καταρτίστηκαν στις ΗΠΑ ειδικά προγράμματα αντιστάθ
μισης των ελλείψεων των κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά υστερούντων παιδιών. Δη
μιουργήθηκαν έτσι οι όροι «εκπαίδευση πολιτισμικά υστερούντων» και «αντισταθμιστική 



αγωγή». Υποστηρίχθηκε ότι μέσω βελτιωμένων εκπαιδευτικών συνθηκών μπορεί να επη

ρεαστεί η ακαδημαϊκή και η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και να εξισωθούν οι ατομικές 

διαφορές. Οι μαθητές που είχαν συμμετάσχει σε τέτοια προσχολικά προγράμματα είχαν 

λιγότερες πιθανότητες φοίτησης σε ειδικές τάξεις. Οι μαθητές που παρακολουθούσαν το 

πρόγραμμα αντισταθμιστικής αγωγής στην ηλικία των 4 και 5 είχαν καλύτερη απόδοση 

στην ανάγνωση και στα μαθηματικά από τους μαθητές που δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά 

και σε κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες (Magione & Speth, 1998). 

Τελικά όλα αυτά τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης (Allen & Cowdery, 2005) 

έδειξαν ότι παιδιά με μαθησιακές ανάγκες, που είχαν δεχτεί θετικές εκπαιδευτικές 

εμπειρίες σε ένα πρώιμο ηλικιακό επίπεδο, παρουσίασαν σημαντικά βελτιωμένη επί

δοση. Αντίθετα παιδιά με παρόμοιες ικανότητες, που δεν είχαν δεχτεί τέτοιες εμπει

ρίες, παρουσίασαν πτώση στην απόδοση τους. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η πλειονότητα 

των μαθητών που βιώνουν σχολική αποτυχία ανήκει σε χαμηλά μορφωτικά, κοινωνικά 

και οικονομικά στρώματα. Η αντισταθμιστική αγωγή μπορεί να προσφέρει ίσες ευκαι

ρίες ανάπτυξης των φυσικών χαρισμάτων σε όλους τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 

1999). 

Πιο συγκεκριμένα, στην προσχολική ηλικία, στην ομάδα των παιδιών με ειδικές εκ

παιδευτικές ανάγκες, περιλαμβάνονται δύο είδη πληθυσμού: α) παιδιά σε επικινδυνό

τητα για σχολική υποεπίδοση και αποτυχία και β) παιδιά με αναγνωρισμένες ανεπάρ

κειες (Lerner et al., 1998). Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των παιδιών βρίσκεται σε επι

κινδυνότητα για σχολική αποτυχία πριν ακόμα πάει στο νηπιαγωγείο. Οι παράγοντες 

που θέτουν την ανάπτυξη ενός παιδιού σε επικινδυνότητα μπορεί να είναι περιβαλλο

ντικοί, βιολογικοί ή εγγενείς-κληρονομικοί. Πολλά παιδιά θεωρείται ότι βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα για σχολική αποτυχία εξαιτίας κοινωνικής και οικονομικής ένδειας. 

Αν όμως οι δυσκολίες των παιδιών αναγνωριστούν πριν από την είσοδο τους στο σχο

λείο, η σχολική αποτυχία μπορεί να αποφευχθεί ή να περιοριστούν οι επιδράσεις της. 

Η πεποίθηση αυτή σε συνδυασμό με την αναγνώριση της σπουδαιότητας της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών στην πρόληψη και στην 

πρώιμη παρέμβαση (Carpenter, 2005). 

Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, 

ιδίως όταν τα παιδιά, όπως αυτά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των πολυεπίπεδων αλλαγών που συνεπάγεται αυτή η μετά-



βάση (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005). Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να διαχειριστούν 

ικανοποιητικά, ούτε βεβαίως να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις νέες προκλήσεις και απαι

τήσεις, με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα κίνητρα, στις 

επιδόσεις, στην ανάπτυξη και στην ψυχική σταθερότητα (Magione & Speth, 1998). 

Η έγκαιρη αναγνώριση παιδιών σε «επικινδυνότητα» και η παροχή βοήθειας κατά 

τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο έχουν θετικά αποτελέσματα 

και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών, καθώς προλαβαίνουν την εμφά

νιση δευτερογενών προβλημάτων, που επιβαρύνουν την πρωτογενή δυσκολία (Fontaine 

et al., 2006). Στο πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε στη Μεγάλη Βρετανία κα

τά τη μετάβαση παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο τα αποτελέσματα 

ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τα νήπια που εντάχθηκαν και ακολούθησαν προγράμ

ματα πρώιμης εκπαιδευτικής βοήθειας είχαν αργότερα μικρότερη ανάγκη για ειδική 

εκπαίδευση, μικρότερο βαθμό παραβατικότητας, υψηλότερες αναλογίες εργασίας. Η 

επίπτωση της σχολικής αποτυχίας επεκτείνεται πέρα από την τάξη και συντελεί σε συ

ναισθηματική αναστάτωση, κοινωνικές δυσκολίες, ανάρμοστη συμπεριφορά και δυ

σκολία προσαρμογής του παιδιού σε όλη του τη ζωή (Carpenter, 2005- Taggart et al., 

2006). 

Η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων καλό είναι να ξεκινάει από την προσχολική 

ηλικία, ώστε σταδιακά να αναπτυχθούν επαρκώς οι απαραίτητες δεξιότητες για την επι

τυχημένη μετάβαση από το σχολείο στην κοινότητα και στην εργασία. Μπορεί επίσης να 

πραγματοποιηθεί και μέσα από μια διαθεματική προοπτική στο σχολικό πλαίσιο, επι

διώκοντας ταυτόχρονα την ενεργητική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας και του 

μαθησιακού υλικού από τους μαθητές σε ατομικό ή και σε ομαδικό επίπεδο, υπό το πρί

σμα ενός συνεργατικού διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος (Ματσαγγούρας, 

1999). Στην όλη αυτή προσπάθεια κρίνεται σημαντική η συνεργασία του σχολείου με 

τους γονείς, με τα άλλα μέλη της οικογένειας, με την κοινότητα και με τα απαραίτητα 

υποστηρικτικά συστήματα εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Η άσκηση σε 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, προσωπικής φροντίδας και στη διαχείριση ελεύθερου 

χρόνου, καθώς και οι ευκαιρίες επικοινωνίας και συνεργασίας καλλιεργούν το συναί

σθημα της ατομικής αξίας και αξιοπρέπειας, αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοαντίληψή τους (Πολυχρονοπούλου, 2001· Σούλης, 2008). Το αίσθημα επάρκειας μέ

σα από την ενεργητική συμμετοχή συμβάλλει στην καλή συναισθηματική κατάσταση των 

νηπίων, στην καλλιέργεια της ψυχικής τους υγείας και τους βοηθάει να διαβιώνουν αυ

τόνομα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Βασικό κριτήριο όμως για την επιλογή του περιεχομένου και των διδακτικών μεθό

δων αποτελούν ως γνωστό οι εκπαιδευτικές, οι κοινωνικές και οι ψυχικές ανάγκες των 

παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ματσαγγούρας, 1998). Οι επιλο

γές αυτές καθορίζονται στη διδακτική ιεραρχία των Haring & Eaton (1978), η οποία 

περιλαμβάνει: την εκμάθηση (επίδειξη, καθοδήγηση, μίμηση, εντολή και έλεγχο), την 

ευχέρεια, τη διατήρηση, τη γενίκευση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων. Οι αρχικές 

βέβαια ενέργειες του εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν τη δημιουργία κινήτρων μάθησης 

και επιλογής των τρόπων με τους οποίους θα επιβραβεύονται οι προσπάθειες του παι

διού. Οι ανταμοιβές που χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός για το μαθητή / τη μαθήτρια 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξαρτώνται συνήθως από τη νοητική ηλικία του παι

διού, τη συναισθηματική του κατάσταση και τα ενδιαφέροντα του. Οι ενισχύσεις που 



δίνονται στο μαθητή / στη μαθήτρια ως επιβράβευση για την επίτευξη ενός στόχου ή την 
ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας πρέπει να προχωρούν με φθίνουσα πρόοδο: από την 
άμεση, συνεχή και προγραμματισμένη ενίσχυση, στην έμμεση, μερική και απρογραμμά
τιστη, ώστε να είναι λειτουργικοί (Πολυχρονοπούλου, 2001). Οι ανταμοιβές αυτές είναι: 

Εσωτερικές (η επιτυχία δημιουργεί ικανοποίηση). 

Κοινωνικές (έπαινος, χαμόγελο, μπράβο, χειροκρότημα κ.ά.). 

Διεγερτικές (μουσική, παιχνίδι). 

Προνόμια (ανάληψη ρόλων, πρωτοβουλιών). 

Υλικές ανταμοιβές (κυρίως σε παιδιά με σοβαρή νοητική υστέρηση δίνονται καρα

μέλες, σοκολάτες). 

Μάρκες (αυτοκόλλητα με συμβολικό χαρακτήρα). 

Τα βασικά στοιχεία επομένως που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο δημοτικό σχολείο είναι: 

Η παροχή συνέχειας στη μάθηση μέσα από το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων 

προγραμμάτων για παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού. 

Η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτι

κών των δύο βαθμίδων και η ύπαρξη συνέχειας μέσα από δραστηριότητες που γεφυ

ρώνουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Οι δύο 

βαθμίδες, προσχολική και δημοτική εκπαίδευση, πρέπει να συνεργάζονται και να 

προσφέρουν συνεχείς και επάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες, με βασική προϋπό

θεση ο/η νηπιαγωγός να λαμβάνει υπόψη του/της τις εμπειρίες - γνώσεις που θα ακο

λουθήσουν και αντίστοιχα ο δάσκαλος / η δασκάλα του δημοτικού σχολείου να είναι 

ενημερωμένος/-η γι' αυτές που προηγήθηκαν. 

Η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση, ενισχύοντας τις γνωστικές, τις κοινω

νικές και τις συναισθηματικές δεξιότητες τους. 

Η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης. 

Η ανάπτυξη θετικών και αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαι

δευτικών και γονέων. 

Η ευαισθητοποίηση απέναντι στην ιδιαιτερότητα του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτι

κές ανάγκες και στην οικογένεια του. 

Οι σαφείς ορισμοί των διαδικασιών, των ρόλων, των ευθυνών και του χρονοδια

γράμματος για όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία μετάβασης (νήπια, γονείς, 

εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, ειδικούς κ.ά.). 

Η ευελιξία και η ανταπόκριση στις αλλαγές των αναγκών και των πόρων όλων των 
παραπάνω. 

Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι αυτές που περιλαμβάνουν τις οικογένειες, προετοιμάζουν κατάλληλα τα 

παιδιά και συνδέουν τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. 
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Επαφή με την οικογένεια του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη 

διάρκεια των πρώτων ημερών στο νηπιαγωγείο. 

Αξιολόγηση των αναγκών και των προσδοκιών της οικογένειας. 

Περιοδική επαφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την οικογένεια και τους ειδι

κούς που παρακολουθούν τα παιδιά, όποτε είναι απαραίτητο. 

Σύνδεση της οικογένειας με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και τους συλλόγους 

γονέων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συστηματικές συναντήσεις της οικογένειας με το νηπιαγωγείο για τη συζήτηση κά

ποιου συγκεκριμένου θέματος, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και για κοι

νωνικές επαφές. 

Προγραμματισμένες συναντήσεις με την οικογένεια για τη συζήτηση θεμάτων (π.χ. 

συναισθήματα άγχους, προβληματισμού των γονέων, ζητήματα ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής του παιδιού, προϋποθέσεις εγγραφής, επιλογή τύπου σχολείου, νέες 

υποχρεώσεις γονέων και μαθητών κ.ά.) που αφορούν τη μετάβαση του παιδιού με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο δημοτικό σχολείο. Μπορούν να γίνουν επίσης 

προτάσεις προς τους γονείς για συνέχιση και ανάπτυξη νέων δημιουργικών δραστη

ριοτήτων μάθησης με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Κοινές συναντήσεις με νηπιαγωγούς, δασκάλους/δασκάλες και γονείς. 

Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης δημοτικού με ένα κοινό 

θέμα. Αυτό μπορεί να είναι μια εκδρομή, μια γιορτή του σχολείου, μπορεί όμως να 

είναι και κάποιο σχέδιο εργασίας, που το παρουσιάζουν τα παιδιά μαζί (περιβάλ

λον, αγωγή υγείας, αποδοχή της διαφορετικότητας κ.ά.). 

Καθιέρωση συναντήσεων ρουτίνας σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση με τους γονείς. 

Επικοινωνία μέσα από πίνακες ανακοινώσεων και σημειώματα στους γονείς. 

Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση των ατομικών φακέλων του κάθε παιδιού, που 

θα περιλαμβάνουν τις εργασίες του, τα ατομικά και τα ομαδικά δημιουργήματα του, 

καθώς και τα φύλλα αξιολόγησης, που θα καταγράφουν την πορεία του, τις δυνατό

τητες και τις αδυναμίες του, ώστε οι γονείς να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

μαθησιακής πορείας του παιδιού τους. 

Ενθάρρυνση της συνεργασίας των γονέων μεταξύ τους. Έχει αποδειχτεί ότι οι γο

νείς που έχουν περάσει τη διαδικασία της μετάβασης με κάποιο μεγαλύτερο παιδί 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να διαφωτίσουν και να στηρίξουν τους 

γονείς που την περνάνε για πρώτη φορά. 
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Συνάντηση των νηπίων με τον/τη νηπιαγωγό και τον/τη δάσκαλο/δασκάλα στους χώ

ρους του δημοτικού σχολείου. Στόχος της επίσκεψης στο δημοτικό σχολείο είναι να 



εξοικειωθούν τα νήπια και να αναπτύξουν σχέσεις με το χώρο και τους ανθρώπους 
που θα συναντήσουν την επόμενη σχολική χρονιά. Με την είσοδο τους στο δημοτικό 
σχολείο τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον φυσικό και κοινωνικό, 
που είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τόσο 
ως προς τη διαμόρφωση και την οργάνωση του χώρου, των αντικειμένων και του λει
τουργικού, οργανωτικού πλαισίου, όσο και ως προς τα πρόσωπα, ενήλικους και συ
νομήλικους, αλλά και το αυστηρά δομημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Υιοθέτηση δραστηριοτήτων (γυμναστικές επιδείξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, σχολι

κές γιορτές, προγράμματα διαθεματικότητας) του δημοτικού σχολείου από τα νήπια. 

Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα του δημοτικού 

σχολείου. 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Ένας σημαντικός τομέας του προγράμματος αγωγής για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτι
κές ανάγκες είναι η απόκτηση των βασικών συνηθειών και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτη
σης. Ο τομέας αυτός αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 
για να μπορεί το παιδί να χρησιμοποιεί τις ικανότητες του χωρίς να είναι αναγκαία η 
συνεχής παρουσία των άλλων. Έτσι συγχρόνως αναπτύσσεται, εκτός από το επίπεδο 
μάθησης, και η ικανότητα να αντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις ή κινδύνους κατά 
την πορεία αυτονόμησης του. Η ανεξαρτησία στον τομέα αυτόν αποτελεί βασικό στόχο 
και προτεραιότητα μάθησης ανάλογα με την ηλικία και τη σοβαρότητα της κατάστασης 
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας δε
ξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς, αλλά 
και με το γνωστικό επίπεδο των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Πολυχρο-
νοπούλου, 2001- Σούλης, 2000· βλ. και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής 
Αγωγής, 2004). Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει στους μαθητές / στις μαθήτριες 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αυτοδια
χείριση και την κοινωνική τους αποδοχή, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία. 
(Βλ. και Alevriadou & Grouios, 2007, για τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής στην 
κοινωνική ένταξη των παιδιών με ελαφρά νοητική υστέρηση.) 

Η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας για τα νήπια με 
ειδικές ανάγκες είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική (Anderson, 1993), καθώς η μά
θηση που αποκτούν από αυτά τα προγράμματα σημαίνει βελτίωση ή απόκτηση νέων 
μορφών συμπεριφοράς και ικανοτήτων, όπως και συγκέντρωση πληροφοριών και 
εμπειριών ικανών για τη λύση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερα το ολοή
μερο σχολείο αποτελεί μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αδράξει η αγωγή υγείας για 
να ενδυναμωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα (Μαυρικάκη, 2006). Η αγωγή υγείας οφεί
λει να είναι κατά τέτοιον τρόπο σχεδιασμένη, ώστε να βοηθάει όλα τα νήπια (Γκούβρα 
κ.ά., 2001): 

Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της καλής φυσικής κατάστασης, της υγιεινής και 

της καλής υγείας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους κάποιοι παράγοντες τις 

επηρεάζουν. 



Να συνειδητοποιούν την ανάγκη για καθημερινή άσκηση και υγιεινή φροντίδα. 

Να κατανοούν την έννοια και την ανάγκη της πρόληψης ως κυρίαρχο παράγοντα 

για την ποιότητα της ζωής τους και τη μακροζωία τους. 

Να κατανοούν τις αξίες της υγιεινής ζωής και τις λεπτές ισορροπίες που δημιουρ

γούνται όταν δεν τηρούνται κάποιες βασικές αρχές πρόληψης. 

Η διδασκαλία κυρίως δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης σε μαθητές/μαθήτριες με 
αναπτυξιακές δυσκολίες και νοητική υστέρηση, που είναι ενταγμένοι/-ες στο ολοήμερο 
νηπιαγωγείο, έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, που 
θα τους οδηγήσουν σταδιακά στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη αυτονό
μηση τους και στην καλύτερη μετάβαση τους στο δημοτικό σχολείο. Τα άτομα με ανα
πτυξιακές δυσκολίες και νοητική υστέρηση παρουσιάζουν σοβαρές και ποικίλες δυ
σκολίες ως προς την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Η κατάκτηση τους πρέπει να γί
νει μέσα από συστηματική και δομημένη εκπαίδευση. 

θεωρείται χρήσιμο να δημιουργούνται ετερογενείς και μεικτές ομάδες εργασίας 
παιδιών με ικανότητες που μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν ενισχυτικά για ένα κα
λύτερο αποτέλεσμα. Τα κριτήρια μπορεί να συνδέονται με το χαρακτήρα και τη συμπε
ριφορά των παιδιών ή με τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει. 

Μια θέση στην οποία φαίνεται να συμφωνούν όλοι οι σύγχρονοι παιδαγωγοί είναι 
ότι η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται όταν τα παιδιά δρουν σε ομάδες προωθεί την 
κοινωνικοποίηση και τη συνολική τους ανάπτυξη, αφού μαθαίνουν να συνεργάζονται 
και να ακούνε το ένα το άλλο, να αναλαμβάνουν ρόλους και να πειθαρχούν σε προτε
ραιότητες, αλλά ευνοεί και τη μάθηση, αφού συνεργαζόμενα επιτυγχάνουν αποτελέ
σματα πιο προωθημένα από αυτά που μπορεί να επιτύχει το καθένα μόνο του (Μα
τσαγγούρας, 1999). 

Ο βαθμός κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων από τους μαθητές / τις μαθήτριες δια
φέρει όχι μόνο ως προς την ηλικία τους, αλλά και ως προς το λειτουργικό τους επίπεδο. 
Οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί και πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη από 
τον/την εκπαιδευτικό όταν πρόκειται να οργανώσει και να διδάξει δραστηριότητες αυ
τόνομης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης. 

Η οργάνωση και ο τρόπος διδασκαλίας κάθε δραστηριότητας πρέπει να προσαρμο
στούν, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Ο/η εκ
παιδευτικός μπορεί να οργανώσει και να διδάξει δραστηριότητες που έχουν σχέση με: 

την προσωπική υγιεινή, 

την προσωπική εμφάνιση, 

την αυτονόμηση των μαθητών στην κουζίνα, 

τη φροντίδα του προσωπικού τους χώρου, 

την ετοιμασία του τραπεζιού για τα γεύματα, 

την κυκλοφορία στην πόλη. 

Μπορεί επίσης να διδάξει και όποια άλλη δραστηριότητα θεωρεί σημαντική για την 

αυτονόμηση των μαθητών στην καθημερινή τους ζωή και για τη μετέπειτα σχολική τους 



προσαρμογή. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να διδάσκονται ακολουθώντας μια 
εξελικτική σειρά, από τις πιο εύκολες στις πιο δύσκολες. Το σκεπτικό γι' αυτόν τον τρό
πο διδασκαλίας είναι ότι η διαβάθμιση αυτή αυξάνει τις δεξιότητες των μαθητών, δίνο
ντας τους τη δυνατότητα να εκτελούν σταδιακά πιο σύνθετες δραστηριότητες. Η κάθε 
δραστηριότητα προσφέρεται για πολλούς βασικούς και ειδικούς στόχους. Ο/η νηπια
γωγός επιλέγει το στόχο του/της ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των νηπίων σε μια 
δεδομένη χρονική περίοδο και τις προσαρμόζει σύμφωνα με την ηλικία, τις ικανότητες 
και το λειτουργικό τους επίπεδο. Η κάθε δραστηριότητα που θα διδαχτεί πρέπει να 
σχεδιαστεί και να οργανωθεί, περιλαμβάνοντας όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα 
βοηθήσουν τους μαθητές να αποδώσουν αποτελεσματικότερα. Η επιλογή της θα πρέ
πει να γίνει με βάση ορισμένα βασικά κριτήρια, όπως: 

Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. 

Να είναι λειτουργική, δηλαδή να στοχεύει στην κατάκτηση δεξιοτήτων που έχουν 

άμεση εφαρμογή στην προσωπική τους ζωή, εντός και εκτός σχολείου. 

Να είναι ευχάριστη, για να κινητοποιεί το παιδί για μάθηση. 

Συνεχίζοντας το σχεδιασμό της δραστηριότητας απαραίτητο είναι να καταγράφονται 
οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της. Ουσιαστικά καμία μάθηση δεν μπο
ρεί να επιτευχθεί αν το νήπιο δεν έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες, οι οποίες για 
τις περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής είναι ίδιες, όπως: οπτικοκινητι-
κός συντονισμός, αδρή και λεπτή κινητικότητα, συνεργεία χεριών, σωστή ακολουθία κτλ. 
Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να ασκηθούν στην τάξη μέσα από ποικίλες δραστηριότη
τες. Αν π.χ. κάποια δραστηριότητα απαιτεί ικανότητες μέτρησης στην κουζίνα, ο/η εκπαι
δευτικός πρέπει να βρει πρακτικούς τρόπους να τις παρακάμψει για όσους μαθητές 
έχουν δυσκολίες μέτρησης. Για παράδειγμα, ετοιμάζει αυτοσχέδιες μεζούρες ή ζυγαριές, 
π.χ. κούπες ή μπολ, όπου κάθε φορά θα μετριέται η ακριβής ποσότητα. 

Σημαντική προϋπόθεση για την οργάνωση της δραστηριότητας είναι η καταγραφή 
των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να τηρηθούν κατά την εκτέλεση της. 
Οι κανόνες αυτοί, για να τηρηθούν, θα πρέπει να κατανοηθούν από τους μαθητές. Πα
ράλληλα με τους γενικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, που πρέπει να γίνουν ρου
τίνα για τα νήπια, υπάρχουν και ειδικοί κανόνες, που αφορούν την κάθε δραστηριότη
τα. Οι κανόνες αυτοί αναρτώνται στο χώρο όπου εκτελείται η δραστηριότητα και υπεν
θυμίζονται στα νήπια κατά την εκτέλεση της. Ο τρόπος παρουσίασης και εκμάθησης 
των κανόνων αυτών εξαρτάται από την ηλικία και το νοητικό επίπεδο του κάθε νηπίου 
(π.χ. σκίτσα ή σύμβολα). 

Η καλή οργάνωση του χώρου όπου θα εκτελεστεί η δραστηριότητα είναι πολύ σημα
ντικός παράγοντας για την επιτυχή εκτέλεση της. Ένας χώρος χωρίς πολλά άσχετα με 
τη δραστηριότητα ερεθίσματα θα βοηθήσει τα νήπια να επικεντρώσουν την προσοχή 
τους στην εργασία που εκτελούν. Ο χώρος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της δραστηριότητας και τα ντουλάπια ή τα ράφια που βρί
σκονται στο χώρο να έχουν ετικέτες με τα αντικείμενα που περιέχουν. Η πρόσβαση 
των μαθητών στα ντουλάπια ή στα ράφια για τη συγκέντρωση των υλικών που χρειάζο
νται πρέπει να είναι εύκολη. (Για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διάταξης του 
σχολικού χώρου στο ολοήμερο σχολείο βλ. Γερμανός, 2006.) 



Στη συνέχεια καταγράφεται μια αδρή περιγραφή της δραστηριότητας, ώστε ο/η εκ
παιδευτικός πολύ γρήγορα να γνωρίζει τη σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για την 
εκτέλεση της. Ακολουθεί η ανάλυση έργου, δηλαδή μια λεπτομερής ανάλυση της δρα
στηριότητας βήμα βήμα. Η λεπτομερής αυτή ανάλυση δίνει τη δυνατότητα στον/στην εκ
παιδευτικό να εκπαιδεύει σταδιακά τα νήπια, από το πιο εύκολο βήμα στο πιο δύσκολο, 
ανάλογα με το επίπεδο τους. Αν το νήπιο αδυνατεί να εκτελέσει κάποιο βήμα της δρα
στηριότητας, το βήμα αυτό αναλύεται ακόμα περισσότερο προκειμένου να διδαχτεί 
(Πολυχρονοπούλου, 2001). Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πάντα ένα σημείο εκκίνησης 
για τη διδασκαλία, που μειώνει τα αδιέξοδα που πολλές φορές αντιμετωπίζει ο/η εκπαι
δευτικός. Πολλές φορές το παιδί θα χρειαστεί να βιώσει την ολοκλήρωση της δραστη
ριότητας μέσα από τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. θ α χρειαστεί ο/η εκπαιδευτικός να 
βάλει τα χέρια του πάνω στα δικά του, για να κάνουν μαζί τις διάφορες ενέργειες. Κάθε 
φορά όμως θα πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να κάνει ένα βήμα πίσω, μέχρι να μπορέσει το 
νήπιο να εκτελέσει τη δραστηριότητα όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα. 

Προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες για την ενίσχυση της υγιεινής, της καλής 
υγείας και της αυτοεξυπηρέτησης των νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
ανάγκες. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να διδαχτούν σε παιδιά με νοητι
κή υστέρηση και με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Σε παιδιά με κινητικά και αι
σθητηριακά προβλήματα χρειάζονται τροποποιήσεις και παρεμβάσεις εργονομικής δι
ευθέτησης του χώρου και χρήσης προσαρμοσμένων υλικών και βοηθημάτων (ειδικά 
καθίσματα, πολυαισθητηριακά αντικείμενα -π.χ. ηχητικά αντικείμενα με διαφορετική 
υφή-, μεγέθυνση καρτών, ειδικά σκεύη οικιακής χρήσης κ.ά.). Για τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τη μεριά των γονέων και η συνέχεια 
στο σπίτι για την καλύτερη εμπέδωση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

Να αντιληφθούν τη σημασία και 
την αξία της καθαριότητας, 
της υγείας και της φροντίδας 
του εαυτού. 

Υγιεινή του σώματος.  

Κανόνες καθαριότητας.  

Χρήση προσωπικών ειδών 

υγιεινής.  

Αυτόνομη χρήση τουαλέτας.  

Ατομική ευθύνη και ανάληψη 

ρόλων και καθηκόντων. 

• Να περιποιούνται το σώμα τους. Να μπορούν δη
λαδή να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο τους. 
Τα παιδιά παρακολουθούν βίντεο μαθημάτων για 
το πλύσιμο των χεριών, του προσώπου και του 
σώματος, την περιποίηση των μαλλιών, τη χρήση 
ατομικής πετσέτας, σαπουνιού και οδοντόβουρ
τσας - οδοντόκρεμας. Δραματοποίηση με κού
κλες. Οπτικές οδηγίες με φωτογραφίες, εικόνες, 
σύμβολα και λέξεις (κυρίως για παιδιά με νοητική 
υστέρηση και με αναπτυξιακές διαταραχές). Παι
χνίδια προσποίησης και μίμησης ρόλων. Συνέχεια 
στο σπίτι με επανάληψη ή/και εμπλουτισμό των 
δραστηριοτήτων. 

• Οργανώνεται εκδήλωση με οδοντίατρο για την 
υγιεινή των δοντιών και ενημερώνονται οι γονείς 
τους, ώστε παράλληλα με το σχολείο η εκπαίδευ
ση να συνεχίζεται και στο σπίτι για γενίκευση της 
συμπεριφοράς. 

• Το παιδί, είτε με υπενθύμιση είτε μόνο του, μα
θαίνει να ακολουθεί μια σειρά από βήματα που 



απεικονίζονται οπτικά σε μια διαδοχική σειρά 
βημάτων και ανάλυσης έργου: Το παιδί πλησιάζει 
την τουαλέτα, κατεβάζει το εσώρουχο του, κάθε
ται στην τουαλέτα και αφού τελειώσει τραβάει 
και κόβει το χαρτί της τουαλέτας, το διπλώνει, 
σκουπίζεται, πετάει το χαρτί στο καλάθι που είναι 
δίπλα του και σηκώνεται από την τουαλέτα. Ανε
βάζει το εσώρουχο του και τραβάει το καζανάκι 
της τουαλέτας. Πλένει τα χέρια του. 

Να μπορούν να ντύνονται και να 
ξεντύνονται μόνα τους ή να συμ
μετέχουν στη διαδικασία του ντυ
σίματος. 

Να ντύνονται με τα κατάλληλα 

ρούχα, ανάλογα με την εποχή 

και τις καιρικές συνθήκες. 

Να φροντίζουν για την καθα

ριότητα των ρούχων. 

Να μπορούν να βγάζουν και να 

βάζουν τα παπούτσια τους και 

να δένουν τα κορδόνια των πα

πουτσιών. 

Να τοποθετούν τα άπλυτα στη 

θέση τους και να φροντίζουν να 

συνεργάζονται με τα άτομα που 

τα περιποιούνται. 

• Να μπορεί να ακολουθεί μια λεκτική οδηγία και 
με φυσική καθοδήγηση να βοηθάει στη διαδικα
σία του ντυσίματος. 

• Να μπορεί να συμμετέχει σε προασκήσεις αδρής 
κινητικότητας, μία με το ένα χέρι, μία με το άλλο: 
1) Να τραβάει να βγάλει το μανίκι. 2) Να πιάνει 
και να φέρνει το μπουφάν του για να το φορέσει. 

• Τα παιδιά παρακολουθούν βιντεομαθήματα για 
τη μίμηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων ένδυ
σης, υπόδησης ή οπτικές κάρτες για παιδιά με 
νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. 

• Ξεκουμπώνει κάρτες ή αντικείμενα. 

• Φυσική καθοδήγηση και οπτικές ή ακουστικές 
οδηγίες αντίστοιχα για παιδιά με προβλήματα 
όρασης, που μπορεί να είναι με φωτογραφίες, ει
κόνες, σύμβολα ή λέξεις, για εκτέλεση διαδοχι
κών κινήσεων ένδυσης και τακτοποίησης. 

• Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο παιδί δύο ζω
γραφισμένες γυμνές φιγούρες αγοριών πάνω στο 
τραπέζι και εικόνες ρούχων. Ζητάει από το παιδί 
να ντύσει - ετοιμάσει το ένα αγόρι για να πάει στη 
θάλασσα και το άλλο να πάει στο σχολείο, ντύνο
ντας τα με τα αντίστοιχα ρούχα. 

• Διοργανώνονται ανάλογες δραστηριότητες και 
στο σπίτι με τη βοήθεια του γονέα (ένδυση, δέσι
μο κορδονιών κ.ά.). 

Να μπορούν να τρώνε μόνα τους 
και να φροντίζουν τη διατροφή 
τους. 

Να πλένουν τα χέρια τους. 

Να κάθονται σωστά στο 

τραπέζι. 

Να χρησιμοποιούν σωστά το πι

ρούνι, το κουτάλι, το ποτήρι. 

Να πλένουν τα φρούτα. 

• Προσποιείται πως τρώει με το κουτάλι χωρίς φαγη
τό (ασκήσεις παντομίμας). 

• Ταΐζει την κούκλα (συμβολικό παιχνίδι). 

• Το παιδί απομακρύνεται χωρίς λόγο από το τρα
πέζι την ώρα του φαγητού. Ο/η εκπαιδευτικός το 
επαναφέρει στο τραπέζι, του δείχνει ένα οπτικό 
σήμα (φωτογραφία ή σύμβολο) και του λέει: «Κά
θομαι και τρώω». Επαναφέρει με τον ίδιο τρόπο 
το παιδί κάθε φορά που σηκώνεται από το τραπέ
ζι. 



Να παραγγέλνουν. 

Να αποφεύγουν την υπερβολι

κή κατανάλωση γλυκών και λι

παρών τροφών. 

• Δοκιμάζει να κόψει με φυσική καθοδήγηση, μίμη
ση ή οπτικές - ακουστικές οδηγίες μαλακά φαγη
τά με το μαχαίρι, όπως: μπανάνα, πατάτα, τυρί. 

• Με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω δοκι
μάζει να κόψει κοτόπουλο, κρέας, ή να καθαρίσει 
μήλο. Η άσκηση συνεχίζεται και στο σπίτι με μια 
σειρά από παρόμοιες δραστηριότητες. 

• Παρακολουθούν βιντεομαθήματα ή ακούνε ιστο-
ρίες-παραμύθια και τραγούδια για τις υγιεινές 
τροφές. 

• ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Να μπορούν να κυκλοφορούν στο 
δρόμο με ασφάλεια. 

Κυκλοφοριακή αγωγή. 

Εκμάθηση βασικών σημάτων 

οδικής κυκλοφορίας. 

Κανόνες ασφαλούς οδήγησης 

ποδηλάτου. 

Ασφαλής διέλευση οδών. 

Να χρησιμοποιούν τα μέσα μα

ζικής μεταφοράς. 

• Επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 

• Παιχνίδια ρόλων και παντομίμας για τους φωτει
νούς σηματοδότες. 

• Ο/η εκπαιδευτικός ετοιμάζει μια μακέτα στην τά
ξη με σπίτια, δρόμους με σήμανση, σχολείο, πάρ
κο. Δίνει στο παιδί ένα ποδήλατο και του ζητάει 
να σταματήσει στο κόκκινο φανάρι, να ξεκινήσει 
με το πράσινο, να κορνάρει. 

• Ο/η εκπαιδευτικός τοποθετεί σύμβολα, όπως: 
«Απαγορεύεται», πάνω σε ένα κουτί με φάρμακα 
ή σε ένα μονόδρομο, «Κίνδυνος» σε ένα δηλητή
ριο, και ζητάει από το παιδί να τα αναγνωρίσει. 

• Το παιδί αναγνωρίζει και δείχνει ή ονομάζει τα 
μέσα μεταφοράς σε πραγματικά αντικείμενα-παι-
χνίδια και στη συνέχεια σε εικόνες. 

• Χάρτες με διαδρομές, όπου το παιδί καλείται με 
τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού να επιλέξει τις 
ασφαλέστερες διαδρομές. 

• Βιντεοπαρουσιάσεις, με έμφαση στη διδασκαλία 
κυκλοφοριακής αγωγής πεζού και επιβάτη. 

• Γενίκευση της δραστηριότητας (διαδρομή για το 
σπίτι, βόλτα στην πόλη, διέλευση δρόμου με τη 
συνοδεία του γονέα). 

• Ο γονέας διοργανώνει παρόμοιες δραστηριότη
τες κυκλοφοριακής αγωγής στο σπίτι με παιχνί-
δια-σύμβολα ή στο εξωτερικό περιβάλλον υπό την 
εποπτεία του. 

Να προφυλάσσονται από κινδύ
νους μέσα στο σχολείο και έξω. 
Κανόνες στο σπίτι και στο σχο
λείο που προάγουν τη σωματική 
ασφάλεια. 

Να μην παίζουν με αιχμηρά 

αντικείμενα. 

• Σε μικρές ομάδες ή σε δυάδες γίνονται ασκήσεις 
για τον τρόπο που χρησιμοποιούν το ψαλίδι. 

• Παρακολούθηση βίντεο, δραματοποίηση ή εικό
νες. Ασκήσεις με μίμηση. 

• Ασκήσεις σχετικά με τη χρήση της πρίζας. Συζήτη
ση ή αφήγηση εικονογραφημένων ιστοριών: «Τι 
συμβαίνει αν βάλω τα δάχτυλα μου ή κάποιο αντί-



Να μην πετούν αντικείμενα 

στους άλλους, όσο μικρά κι αν 

είναι. 

Να μη σκύβουν έξω από τα πα

ράθυρα ή τα κάγκελα. 

Να μη βάζουν τα δάχτυλα τους 

ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα 

στις πρίζες. 

Να προφυλάσσονται από επι

κίνδυνες ουσίες (απορρυπαντι

κά, εντομοκτόνα, τοξικά κ.ά.). 

Να προφυλάσσονται από μολυ

σμένες τροφές (σάπια φρούτα, 

χαλασμένα φαγητά, βρόμικα 

τρόφιμα). 

Να ζητάνε και να προσφέρουν 

βοήθεια. 

κείμενο μέσα στην πρίζα;» «Τι παθαίνει ο ήρωας 
της ιστορίας;» (Σύνδεση αιτίας με αποτέλεσμα 
πράξεων - μάθηση άμεσων φυσικών και λογικών 
συνεπειών.) 

• Ο/η εκπαιδευτικός τοποθετεί πάνω στο τραπέζι 
άδεια μπουκάλια υγρών καθαρισμού και προϊό
ντα που τρώγονται ή πίνονται. Ζητάει από το παι
δί να τα ξεχωρίσει σε δύο ομάδες: σ' αυτά που 
τρώγονται και σ' αυτά που δεν τρώγονται, και να 
βάλει στη δεύτερη ομάδα την κάρτα με το σήμα 
«Απαγορεύεται». 

• Το παιδί εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει καταστά
σεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. οσμή καπνού, μια χα
λασμένη βρύση) ή καταστάσεις τις οποίες δεν 
μπορεί να χειριστεί και πρέπει να ζητάει βοή
θεια. 

• Να μάθει χρήσιμα τηλέφωνα ανάγκης με οπτικά 
βοηθήματα. 

• Δραστηριότητα για την εκμάθηση χρήσιμων τηλε
φωνικών αριθμών στο σπίτι με τη βοήθεια των γο
νέων. 

Προστασία της υγείας 

Διδάσκονται να φροντίζουν την 

υγεία τους και μαθαίνουν πώς 

αυτό συμβάλλει θετικά στην 

καλή εικόνα της εξωτερικής 

τους εμφάνισης, αλλά και της 

ψυχικής τους υγείας. 

• Σε ομάδα τα παιδιά μιμούνται τον/τη νηπιαγωγό 
στον τρόπο που φερόμαστε όταν είμαστε κρυωμέ
νοι. Χρήση εικόνων ή δραματοποίηση με κούκλες. 

• Παρακολούθηση σε βίντεο των συμπεριφορών 
και των δραστηριοτήτων ως προς την ατομική υγι
εινή. Στη συνέχεια τα παιδιά μιμούνται ορισμένες 
συμπεριφορές, π.χ. ζητάμε από το παιδί να χρησι
μοποιεί σωστά το μαντίλι κτλ. 

Εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς 
που προάγουν την υγεία 

Να μη βάζουν τα δάχτυλα στα 

μάτια, στη μύτη ή στα αυτιά. 

Να καλύπτουν με το χέρι το 

στόμα όταν φταρνίζονται. 

Να μην αγκαλιάζουν, ούτε να 

φιλάνε παιδιά ή άλλα άτομα 

όταν είναι άρρωστα. 

Να χρησιμοποιούν μαντίλι ή 

χαρτομάντιλα όταν είναι κρυω

μένα. 

Να μην τρώνε τρόφιμα που εί

ναι πεταμένα στο πάτωμα. 

• Πίνακες με εικόνες για συμπεριφορές που επι
τρέπονται ή απαγορεύονται. 

• Παιχνίδια ρόλων και παντομίμας στη γωνιά του 
ιατρείου. 

• Βιντεοπαρουσιάσεις ή εικονογραφημένες ιστο
ρίες θετικής συμπεριφοράς. 

• Σε δυάδες, το ένα από τα δύο παιδιά προσποιεί
ται ότι είναι άρρωστο. Ζητάει βοήθεια, π.χ. χαρ
τομάντιλο, μαντίλι. Καταγράφονται οι θετικές συ
μπεριφορές και διορθώνονται οι αρνητικές. 

• Στο σπίτι η μαμά παριστάνει την κρυωμένη και 
ζητάει ανάλογη βοήθεια από το παιδί. 



ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΗΣΗΣ 

Οι νεοπιαζετιανές θεωρίες έχουν δείξει ότι τα νήπια μπορούν να σκέφτονται λογικά σε 

οικείες περιστάσεις, εφόσον δεν καταπονούνται υπερβολικά οι ακόμα εύθραυστες λε

κτικές τους ικανότητες (Demetriou et al., 1992). Οι γνωστικές δυσκολίες των νηπίων 

και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναφέρονται κυρίως σε περιορι

σμούς της γνώσης, της αντίληψης, της μνήμης και του ελέγχου της προσοχής, καθώς και 

σε περιορισμένες στρατηγικές απόκτησης και χρήσης των πληροφοριών (Παντελιά-

δου, 2000). 

Σήμερα όμως έχει διαπιστωθεί, από τη σύζευξη της γνωστικής νευροψυχολογίας με 

τη γενετική επιστήμη, ότι πολλές ομάδες παιδιών νοητικής υστέρησης οργανικής αιτιο

λογίας, και συγκεκριμένα με γενετικά σύνδρομα, έχουν τα δικά τους μοναδικά γνωστι

κά πρότυπα αδυναμιών και δυνατοτήτων και επίσης τα δικά τους νευροψυχολογικά και 

χαρακτηριστικά συμπεριφορικά προφίλ (Rondai et al., 2004). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα 

παιδιά με νοητική υστέρηση δεν έχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες και αδυναμίες. 

Με βάση την αναπτυξιακή προσέγγιση της νοητικής υστέρησης του Zigler και των 

συνεργατών του, τα νοητικά υστερημένα παιδιά μη οργανικής αιτιολογίας δεν είναι 

ατελή, ούτε ποιοτικώς διαφορετικά από τα τυπικά αναπτυσσόμενα [βλ. Αλευριάδου 

(2006) για μια λεπτομερή επισκόπηση]. Απλώς διαφέρουν από τα άτομα του μέσου 

όρου δείκτη νοημοσύνης ως προς την ταχύτητα της γνωστικής ανάπτυξης και καταλή

γουν εξελικτικά σε ένα κατώτερο επίπεδο γνωστικής επίτευξης. Η αναπτυξιακή υστέ

ρηση των ατόμων αυτών είναι γενική ως προς τη φύση της και δεν μπορεί να αποδοθεί 

σε συγκεκριμένες γνωστικές βλάβες. Επομένως μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές της 

γνωστικής ανάπτυξης που ισχύουν για τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. 

Για την καλλιέργεια της μνήμης και του ελέγχου της προσοχής μπορούν να χρησιμο

ποιηθούν έργα οπτικής διάκρισης, π.χ.: Με βάση το μοντέλο που του παρουσιάζεται το 

παιδί πρέπει να επιλέξει από μία ομάδα εικόνων αυτή που είναι όμοια με το μοντέλο. 

Π.χ.: 

β θ β δ 
Για την εξάσκηση της οπτικής μνήμης: Παρουσιάζεται στο νήπιο μία κάρτα για 10 

δευτερόλεπτα και κατόπιν του ζητείται να επιλέξει την όμοια της μέσα από μία ομάδα 

καρτών. 

Ο/η εκπαιδευτικός λέει στο παιδί: «Θα σου δείξω μία κάρτα με μία εικόνα και, αφού 

σου την πάρω, θέλω να μου βρεις μία που να είναι ακριβώς ίδια». Αφού δείξει την κάρτα 

για 10 δευτερόλεπτα, λέει στο παιδί: «Τώρα βάλε ένα χ στην εικόνα που είναι ίδια με αυτή 

που σου έδειξα προηγουμένως». Π.χ.: Δίνει το ερέθισμα και κατόπιν του παρουσιάζει: 

παν ανα που απο 



Επιπρόσθετα τα νήπια με αναπτυξιακές δυσκολίες και αυτισμό αντιμετωπίζουν ιδι

αίτερη αδυναμία να αποδώσουν νοητικές καταστάσεις στους άλλους, με αποτέλεσμα 

να οδηγούνται να συναλλάσσονται με αντικοινωνικούς, ακατάλληλους τρόπους (βλ. 

Baron-Cohen et al., 1986· Gena et al., 2005). 

Για την αντιμετώπιση της παραπάνω αδυναμίας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δι

δάξουν στα νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να βάζουν στη σειρά κάρτες με ει

κόνες, ώστε να παρουσιάζουν μια ιστορία (βλ. και Cole & Cole, 2003). Μπορεί να 

υπάρχουν τρεις τύποι ιστοριών στις κάρτες: 

1. Μηχανικές ακολουθίες, που απεικονίζουν φυσικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώ

πων και αντικειμένων: Μια γυναίκα ρίχνει ένα νόμισμα σε ένα μηχάνημα αυτόμα

της πώλησης αναψυκτικών, παίρνει το αναψυκτικό και απομακρύνεται. 

2. Συμπεριφορικές ακολουθίες, που απεικονίζουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αν

θρώπων: Ένα παιδί παίρνει με το ζόρι το παγωτό ενός παιδιού και το τρώει, ενώ το 

άλλο παιδί αρχίζει να κλαίει. 

3. Νοητικές ακολουθίες, που απεικονίζουν ιστορίες οι οποίες περιλαμβάνουν νοητικά 

γεγονότα: Ένα κορίτσι ακουμπάει πίσω της ένα παιχνίδι καθώς σκύβει να κόψει 

ένα λουλούδι. Κάποιος άλλος έρχεται πίσω της και παίρνει το παιχνίδι. Το κορίτσι 

δείχνει έκπληκτο όταν γυρίζει και βλέπει πως το παιχνίδι δεν είναι πια εκεί. 

Σ’ αυτές τις ακολουθίες οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύο

νται να δημιουργήσουν νοητικές ακολουθίες εικόνων με νόημα. Στην πραγματικότητα 

τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν αδυναμία να αποδώσουν νοητικές καταστάσεις 

στους άλλους, η οποία είναι γνωστή ως ανεπάρκεια της «θεωρίας του νου» (Baron-

Cohen et al., 1986). 

Άλλες γνωστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή μετάβαση του 

νηπίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο 

περιγράφονται παρακάτω: 

Το παιδί μαθαίνει με τη βοήθεια 
του/της εκπαιδευτικού να αναπτύσ
σει γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την επιτυχή 
μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. 

α) Αντίληψη μερών σώματος. 
Σωματογνωσία. 

Αντίληψη μερών σώματος - Αναγνώριση: Ζητείται 
από το παιδί να δείξει ή να ακουμπήσει διάφορα 
μέρη του σώματος του με βάση τις προφορικές 
οδηγίες του/της εκπαιδευτικού. 

Παράδειγμα: Ο/η εκπαιδευτικός λέει στο παιδί: «Θέ
λω να δείξεις ή να ακουμπήσεις το...»: 1. κεφάλι, 2. 
αυτί κτλ. 

Αντίληψη μερών σώματος - Χρήση: Στην περίπτω
ση αυτή το παιδί εξηγεί τις λειτουργίες βασικών 
μερών του σώματος. 

Παράδειγμα: Ο/η εκπαιδευτικός λέει στο παιδί: «Πες 
μου τι κάνεις με...»: 1. τα μάτια, 2. τα πόδια. 



β) Κατονομασία χρωμάτων. 

γ) Να απαντάει με διάφορους τρό
πους (λεκτικούς ή άλλους) σε 
απλές ερωτήσεις και να εκτελεί 
απλές εντολές, που αναφέρο
νται στις βασικές ποσοτικές έν
νοιες και δεξιότητες. Λογικο-
μαθηματική σκέψη. 

δ) Αντίληψη σχέσεων. 

ε) Οπτική μνήμη. 

Κατονομασία χρωμάτων: Παρουσιάζεται μία κάρ
τα με έγχρωμους κύκλους. 

Παράδειγμα: Το παιδί θα πρέπει να κατονομάσει τα 
βασικά χρώματα. Π.χ.: κόκκινο 
πράσινο 

* 

Χρήση αριθμών: Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους 
(αγοραστή, πωλητή κτλ.), διατυπώνουν ερωτή
σεις, ζητάνε πληροφορίες, πάντα βέβαια με τη 
βοήθεια του/της εκπαιδευτικού. Π.χ.: Τοποθετού
νται μπροστά στο παιδί φωτογραφίες των μελών 
της οικογένειας ή κάποιων συμμαθητών του και 
διατυπώνεται το σενάριο ότι πρέπει να αγορα
στούν πιάτα, ποτήρια ή οτιδήποτε άλλο. Μετά 
προστίθεται και άλλο άτομο και επισημαίνεται η 
ανάγκη για αύξηση του αριθμού των σκευών ή 
των άλλων αντικειμένων. Το παιδί θα πρέπει να 
δώσει το σωστό αριθμό αντικειμένων που ζητάει 
ο/η εκπαιδευτικός. 

Παράδειγμα: Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο 
παιδί δέκα αντικείμενα, τα οποία έχει προεπιλέξει, 
και λέει: «Δώσε μου σε παρακαλώ τρία». Στη συνέ
χεια ζητάει εννιά κτλ. 

Κατονομασία αριθμών: Παρουσιάζεται στο παιδί 
μία κάρτα με τυπωμένους αριθμούς (1-10) σε τυ
χαία σειρά, τους οποίους θα πρέπει να κατονομά
σει. 

Παράδειγμα: Ο/η εκπαιδευτικός λέει στο παιδί: «Θα 
σου δείξω έναν αριθμό και θέλω να μου πεις ποιος εί
ναι». 

Αντίληψη σχέσεων: Το παιδί καλείται να κατανοή
σει σχέσεις μεταξύ αντικειμένων, οι οποίες βασί
ζονται στη σύγκριση, στην αντίθεση κτλ. 

Παράδειγμα: Παρουσιάζονται στο παιδί δύο εικόνες, 
οι οποίες, π.χ., προβάλλουν μία μεγάλη και μία μικρή 
μπάλα. Το παιδί πρέπει να δείξει τη σωστή εικόνα, 
ανάλογα με τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού (πα
ρόμοια ψηλός - κοντός, κρύος - ζεστός, ελαφρύς - βα
ρύς κτλ.). 

Το παιδί επαναλαμβάνει ή δείχνει αντικείμενα που 
είδε. 
Λέει ονόματα προσώπων. 
θυμάται τι δείχνουν οι κάρτες που είδε. 



στ) Ακουστική μνήμη. 

ζ) Συγκέντρωση προσοχής. 

η) Συλλογισμοί. 

Το παιδί επαναλαμβάνει ή δείχνει αντικείμενα 
που άκουσε. 
Λέει ονόματα προσώπων που άκουσε. 
Επαναλαμβάνει λέξεις ή αριθμούς. 

Το παιδί αντιλαμβάνεται και προσέχει κανόνες 
σε παιχνίδια. 
Ζωγραφίζει χωρίς να διακόπτει. 
Αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
των αντικειμένων που βλέπει. 

Το παιδί βάζει σε λογική σειρά εικόνες. 
Κατανοεί ημιτελή σχέδια. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν 
και στο σπίτι, με την καθοδήγηση του γονέα, ως ευ
χάριστες δημιουργικές δραστηριότητες. 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Έχει διαπιστωθεί ότι στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι κοινωνικές και 
οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ανεπαρκείς. Τα νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανά
γκες και κυρίως με αναπτυξιακές δυσκολίες παρουσιάζουν φτωχές κοινωνικές δεξιότη
τες, καθώς παρουσιάζουν ελλείμματα προσοχής, μνήμης, γλώσσας, γενίκευσης, αντίλη
ψης, στοιχεία που εμποδίζουν την πρόσκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων 
για αυτονομία, ουσιαστική ένταξη και ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών. Τα περισσό
τερα νήπια αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της παρατήρησης και της φυσικής 
αλληλεπίδρασης με τους συνανθρώπους τους. Τα νήπια όμως με ειδικές ανάγκες χρει
άζονται ειδική εκπαίδευση και ενίσχυση (Guralnick, 1995). Παρότι οι γνωστικοί πε
ριορισμοί μπορούν να εξηγήσουν μερικώς αυτές τις διαφορές, τα νήπια με ειδικές εκ
παιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν ποικιλία ως προς τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 
Για παράδειγμα, συγκρίνοντας αυτιστικά παιδιά και παιδιά με σύνδρομο Down, φαί
νεται ότι τα τελευταία κοιτάζουν και αλληλεπιδρούν με τους άλλους πιο συχνά, ακόμα 
και όταν οι γνωστικές ικανότητες των δύο ομάδων είναι ισοδύναμες (Hobson et al., 
1989). Έτσι η φύση και ο βαθμός της κοινωνικής βλάβης ποικίλλει ανάλογα με τη διά
γνωση (αιτιολογία) της δυσλειτουργίας. 

Η ενεργητική συμμετοχή του νηπίου και του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανά
γκες σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, με παράλληλες παρεμβάσεις, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, από το προσωπικό του σχολείου στις κοινωνικές δεξιότητες του μα
θητή αποτελούν την εγγύηση για την κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών, ανεξαρτή
τως δυσκολιών (Allen & Cowdery, 2005). Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα πολ
λών ερευνών ως προς την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων μετά από διδασκαλία στα 
άτομα αυτά και τη σημασία της πρόωρης παρέμβασης σε θέματα κοινωνικών δεξιοτή
των (Lord, 1993). Για να είναι όμως επιτυχής κάθε τέτοια προσπάθεια, το πρόγραμμα 



μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο πρέπει να φροντίσει για την ανά

πτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων στα παιδιά, όπως: 

Αναγνώριση συναισθημάτων σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, ανταπόκριση 

στην επικοινωνία των άλλων (επαφή με το βλέμμα, κινήσεις του σώματος, εκφρά

σεις κτλ.). 

Παραδειγματικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

Αναγνώριση και έκφραση 
συναισθημάτων: 

• Αντίληψη των συναισθημάτων 
των άλλων. 

• Έκφραση των προσωπικών συ
ναισθημάτων. 

• Μίμηση των συναισθηματικών εκφράσεων του/της 
νηπιαγωγού, π.χ. αγκαλιά, φιλί κτλ. (λεκτικά και 
μη λεκτικά). Στη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της τάξης ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά 
να λένε κατά περίπτωση πώς αισθάνονται. 

• Τα παιδιά αναγνωρίζουν και ονομάζουν, αρχικά 
με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, μέσα από 
εικόνες, ιστορίες, εικόνες σε ηλεκτρονικό υπολο
γιστή ή σλάιντ, βασικά συναισθήματα: φόβο, χα
ρά, λύπη. Αντί λεκτικής αναφοράς, τα παιδιά ζω
γραφίζουν χαρούμενα ή λυπημένα πρόσωπα, ή τα 
φτιάχνουν με πλαστελίνη. Τα παιδιά, μπροστά σε 
καθρέφτη, παίρνουν την ανάλογη έκφραση με το 
συναίσθημα που περιγράφει ο/η εκπαιδευτικός. 

• Στο σπίτι τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν τα 
συναισθήματα τους σε καταστάσεις χαράς ή λύ
πης που διαδραματίζονται στο σπίτι. 

Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους άλλους (έκφραση επιθυμιών, αναγκών, συ

ναισθημάτων, τρόποι προσέγγισης των άλλων με διαφορετικό σκοπό, π.χ. να ζητή

σουν, να προσεγγίσουν, να απαιτήσουν, να παρακαλέσουν, να εξηγήσουν, να πλη

ροφορηθούν κτλ.). 

Επιτυχής επικοινωνία με τους άλλους (τρόποι επικοινωνίας σε διαφορετικά περι

βάλλοντα). 

Αναγνώριση συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή (π.χ. στάση, 

W.C. κτλ.). 

Επικοινωνία 

Αναζήτηση πληροφοριών και μετά
δοση πληροφοριών: 

• Ζητάω κάτι που επιθυμώ, ζητάω 
βοήθεια από άλλους. 

• Το παιδί επιλέγει διάφορα αντικείμενα που επι
θυμεί μέσα από την τάξη, μαθαίνοντας, με παρό
τρυνση του/της εκπαιδευτικού ή αρχικά με μίμη
ση, να χρησιμοποιεί την κατάλληλη έκφραση για 
να το ζητήσει. 



• Πληροφορώ τους άλλους για το 
πώς αισθάνομαι. 

• Το παιδί προσφέρει βοήθεια στον/στην εκπαιδευ
τικό, όταν αυτός/-ή του τη ζητάει, και ανταποκρί
νεται με τον κατάλληλο τρόπο, π.χ. για την τακτο
ποίηση των παιχνιδιών. 

• Παρακολούθηση σχετικών βίντεο ή παιχνίδι με 
εικόνες, που αναφέρονται στην αναζήτηση και 
στην παροχή πληροφοριών, π.χ. στην κοινότητα, 
σε ένα κατάστημα ή στο δρόμο. Δραματοποίηση 
στις ανάλογες «γωνιές» στην τάξη ή και εκτός τά
ξης, στην κοινότητα. 

• Δραματοποίηση συνθηκών, όπου το παιδί παρέ
χει πληροφορίες, π.χ. στο γιατρό για το πώς αι
σθάνεται σωματικά. 

• Παρακολούθηση βίντεο για την έκφραση συναι
σθημάτων ή δραματοποίηση με κούκλες, π.χ. πώς 
αισθάνεται ένα παιδί που το ενοχλούν και το πει
ράζουν οι άλλοι, τι θα μπορούσε να πει. Με τη 
βοήθεια του/της εκπαιδευτικού προσδιορίζεται, 
σε συνθήκες δραματοποίησης, η κατάλληλη ή η μη 
κατάλληλη συμπεριφορά σε καταστάσεις παρενό
χλησης. 

Κατανόηση ποικίλων επικοινωνιακών 
συνθηκών και κατάλληλη ανταπό
κριση: 

• Κατανόηση ότι κάθε συνθήκη 
απαιτεί διαφορετικό τρόπο 
επικοινωνίας. 

• Τα παιδιά παρακολουθούν βίντεο, τοποθετούν ει
κόνες στη σωστή θέση ή δραματοποιούν καταστά
σεις που αφορούν: συμπεριφορά στο σπίτι, στην 
αυλή του σχολείου, στην τάξη κτλ. (Δίνεται έμφα
ση στον τόνο της φωνής, στις χειρονομίες κτλ. που 
είναι κατάλληλα για κάθε χώρο). Μπορούν να γί
νουν σχετικές ασκήσεις, π.χ. για την ένταση της 
φωνής, «πόσο πρέπει να φωνάξω για να με ακού
σει κάποιος στην άλλη άκρη της τάξης, πόσο όταν 
είναι δίπλα μου». 

• Σε μικρές ομάδες ή σε δυάδες γίνονται ασκήσεις 
για τον τρόπο που μιλάμε σε συνομηλίκους, ενηλί
κους, γνωστούς, αγνώστους κτλ. Παρακολούθηση 
σχετικών βίντεο, δραματοποίηση, εικόνες. Ασκή
σεις, αρχικά με μίμηση, για το πώς μπορώ να εί
μαι ευγενικός/-ή (εκφράσεις ευγένειας). Συνέ
χεια των δραστηριοτήτων στο σπίτι: «Πώς μιλάω 
στον μπαμπά, στη μαμά, πώς σε έναν ξένο που έρ
χεται πρώτη φορά στο σπίτι μας;» 

• Χρήση τηλεφώνου ή άλλων μέσων, π.χ. ηλεκτρο
νικού υπολογιστή: Τα νήπια ασκούνται ως προς 
τον τρόπο που χειριζόμαστε το τηλέφωνο ή τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή -με απλά βήματα-, πώς 
απαντάμε στο τηλεφώνημα, πώς ζητάμε κάτι μέ
σω τηλεφώνου, πώς ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε. 



• Κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
λεκτικών και μη λεκτικών 
σημάτων. 

• Ασκήσεις στην κατανόηση της σχέσης λεκτικών -
μη λεκτικών μηνυμάτων, π.χ. παντομίμα, συνδυα
σμός λέξεων με χειρονομίες ή εκφράσεις. Ασκή
σεις με καθρέφτη, ατομικά ή σε μικρές ομάδες. 
Συζήτηση: «Τι συμβαίνει αν η έκφραση του προ
σώπου δεν ταιριάζει με το λεκτικό μήνυμα; Αν εί
μαι θυμωμένος/-η και η έκφραση του προσώπου 
μου είναι χαρούμενη;» 

• Συζήτηση του τι μας προσφέρει η καλή επικοινω
νία στις σχέσεις μας, στη ζωή μας στην κοινότητα 
γενικότερα, π.χ.: περισσότερους φίλους. 

Ως προς την κατάκτηση θετικών δεξιοτήτων συμπεριφοράς προτείνονται τα εξής: 

Εξάσκηση σε τρόπους διαχείρισης και μείωσης ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Εξά

σκηση στην ικανότητα αυτοελέγχου και ελέγχου της συμπεριφοράς. 

Εξάσκηση σε τεχνικές ελέγχου επιθετικής ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. 

Αποφυγή συμπεριφορών που θεωρούνται μη αποδεκτές. 

Ανάπτυξη τρόπων εκτίμησης του εαυτού σε σχέση με τις δραστηριότητες του. 

Παραδειγματικά παρουσιάζονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

Το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τα 
συναισθήματα του με κοινωνικά 
αποδεκτό τρόπο. 

• Να ελέγχει το θυμό του. 

• Να έχει καλή συμπεριφορά 
εντός και εκτός σχολείου. 

• Επιλογή από εικόνες που αναπαριστούν δραστη
ριότητες και ενέργειες μεταξύ των παιδιών που οδη
γούν σε ανάλογες συναισθηματικές καταστάσεις. 
Το παιδί θα πρέπει να μάθει ότι όλα τα συναισθή
ματα είναι φυσιολογικά, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει 
να βλάψει κάποιον όταν νιώθει αρνητικά συναισθή
ματα (π.χ. ένα θυμωμένο παιδί απομακρύνεται και 
δεν χτυπάει το άλλο παιδί). Συζήτηση. Εργασία με 
το ανάλογο περιεχόμενο σε μικρές ομάδες. 

• Συζήτηση με θέμα: «Τι πρέπει να κάνω όταν ένα 
παιδί εκφράζει αρνητικά συναισθήματα με κοινω
νικά μη αποδεκτό τρόπο;» Δραματοποίηση (παι
χνίδι ρόλων ή συμβολικό παιχνίδι). 

• Δραματοποίηση συνθήκης (παιχνίδι ρόλων ή συμ
βολικό παιχνίδι), στην οποία το παιδί καλείται να 
πάρει μέρος σε παιχνίδια όπου τα παιδιά πρέπει 
να ελέγξουν το θυμό τους σε κάτι άδικο που γίνε
ται (π.χ. ένα άλλο παιδί του παίρνει το παιχνίδι 
του και αυτό πρέπει να το διεκδικήσει με ωραίο 
τρόπο). Δραματοποιούν τις συνθήκες, παίρνοντας 
τους ανάλογους ρόλους ή με κούκλες. 



Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της πρώιμης παιδικής ηλικίας είναι η κοινωνι

κοποίηση κάποιου με τους συνομηλίκους του. Η σημασία των επιτυχημένων σχέσεων 

με τους συνομηλίκους τονίστηκε σε μελέτες, που βρήκαν ότι τα κοινωνικώς «αδέξια» 

παιδιά κινδυνεύουν να έχουν μια φτωχή κοινωνική προσαρμογή και στη μετέπειτα ζωή 

τους (Parker & Asher, 1993). Γενικά η δημιουργία μιας στενής φιλίας είναι κρίσιμος 

παράγοντας για ομαλή κοινωνική ανάπτυξη. Τα νήπια με αναπτυξιακές δυσλειτουρ

γίες παρουσιάζουν κοινωνικές βλάβες σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. 

Έτσι αλληλεπιδρούν λιγότερο, ενώ πιο συχνά ασχολούνται με το μοναχικό και παράλ

ληλο παιχνίδι παρά με το παιχνίδι συνεργασίας. 

Σε μια άλλη μελέτη παιδιών προσχολικής ηλικίας με σύνδρομο Down, τα οποία εί

χαν ενταχθεί σε τάξεις γενικής αγωγής, οι Sinson & Wetherick (1981) βρήκαν ότι τα 

παιδιά αυτά ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με επιθετικές και αυθόρμητες συμπεριφο

ρές και δεν έχουν καθόλου λεκτική αλληλεπίδραση με τα συνομήλικα τους τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά. Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των παιδιών με σύνδρομο 

Down γίνονται συνήθως με τους ενήλικους παρά με τα συνομήλικα παιδιά. Ακόμα, 

όταν τα ίδια αυτά παιδιά παρατηρήθηκαν να αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά με δυσλει

τουργίες, η αλληλεπίδραση αυτή αφορούσε περισσότερο την οπτική επαφή και το φα

νταστικό παιχνίδι. 

Το πλαίσιο που ισχύει, για τις πιο πρόσφατες μελέτες αλληλεπιδράσεων με συνομη

λίκους, είναι το περιβάλλον ένταξης -συμμετέχουν δηλαδή και τυπικώς αναπτυσσόμενα 

και μη- παρά εκείνα που περιλαμβάνουν μόνο παιδιά με δυσλειτουργίες (Guralnick, 

1995). Το περιβάλλον ένταξης θεωρείται ότι παρέχει πλεονεκτήματα στα παιδιά με 

αναπτυξιακές δυσλειτουργίες, διότι τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά λειτουργούν ως 

κατάλληλα μοντέλα και ως ενεργητικοί κοινωνικοί σύντροφοι. Επιπλέον, σε μελέτες 

που το πλαίσιο είναι ένα απομονωμένο περιβάλλον (ειδικό σχολείο), εκεί δηλαδή που 

μόνο παιδιά με δυσλειτουργίες είναι διαθέσιμα ως κοινωνικοί σύντροφοι, σημειώθηκαν 

λίγες έως καθόλου αλληλεπιδράσεις. Το μοναχικό παιχνίδι ήταν συνηθισμένο και η κοι

νωνική συμμετοχή σπάνια. 

Ωστόσο, ακόμα και στο πλαίσιο της ένταξης, σπάνια διατηρούνται αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των τυπικώς αναπτυσσόμενων και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά

γκες. Αν και τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πλού

σιο κοινωνικό περιβάλλον στα παιδιά με αναπτυξιακές δυσλειτουργίες, πρέπει να με

σολαβήσουν άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να συμβούν πολλές από αυτές τις αλλη

λεπιδράσεις. Στην πραγματικότητα η οικειότητα από μόνη της δεν είναι αρκετή για να 

δημιουργήσει αλληλεπιδράσεις και να τις βελτιώσει (Sinson & Wetherick, 1981). 

Ως παράδειγμα παρουσιάζονται οι παρακάτω δραστηριότητες που ευνοούν την αύ

ξηση της κοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους των νηπίων και των παιδιών με αναπτυ

ξιακές δυσλειτουργίες και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον ένταξης: 

Κοινωνικοποίηση 

Δημιουργία και διατήρηση στενών 
σχέσεων: 

• Τα παιδιά ζωγραφίζουν την οικογένεια ή αγαπη
μένα πρόσωπα γενικά. 



• Χαρακτηριστικά των ανθρώ
πων που μας αγαπάνε και τους 
αγαπάμε - οικογένεια. 

• Συνύπαρξη ανθρώπων - ομοιό
τητες και διαφορές στους αν
θρώπους. 

• Τα παιδιά φέρνουν φωτογραφίες της οικογένειας 
ή αγαπημένων προσώπων. Συζήτηση σε ομάδα 
για το πώς συμπεριφέρεται το κάθε πρόσωπο, 
γιατί τους αγαπάμε, γιατί μας αγαπάνε. Καταγρα
φή των κοινών στοιχείων. 

• Δραματοποίηση με κούκλες ή με ρόλους που παί
ζουν τα παιδιά, εκφράζουν με λεκτικούς ή μη τρό
πους την αγάπη τους για τα πρόσωπα της οικογέ
νειας τους. 

• Παρακολούθηση βίντεο ή ανάγνωση ιστορίας σχε
τικά με σχέσεις μεταξύ ζώων ή σχέσεις σε μια οι
κογένεια ανθρώπων και μίμηση των συμπεριφο
ρών των πρωταγωνιστών σε μικρές ομάδες παι
διών. 

• Σε ομάδα-κύκλο τα παιδιά βρίσκουν τις μεταξύ 
τους ομοιότητες ή διαφορές, π.χ. στο χρώμα των 
μαλλιών, στο φαγητό που προτιμούν. Το ίδιο και 
σε σχέση με τα αγαπημένα πρόσωπα. Συζήτηση 
για τη συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων (φί
λους, γείτονες, συμμαθητές, συγγενείς κ.ά.). 

Δημιουργία και διατήρηση φιλικών 
σχέσεων: 

• Συστήνομαι - θέτω τις βάσεις 
για τη δημιουργία μιας φιλικής 
σχέσης. 

• Διατήρηση της φιλίας - μοιρά
ζομαι πράγματα, καταστάσεις, 
συναισθήματα. 

• Σε ομάδα τα παιδιά μιμούνται τον/την εκπαιδευ
τικό στον τρόπο που συστήνονται δύο άνθρωποι 
μεταξύ τους (λεκτικά, μη λεκτικά) και στη συνέ
χεια δουλεύουν σε δυάδες με τον ίδιο τρόπο. 
Χρήση και εικόνων ή δραματοποίηση με κούκλες. 

• Ανάγνωση ιστοριών για συμπεριφορές και δρα
στηριότητες μεταξύ φίλων. Στη συνέχεια τα παι
διά μιμούνται ορισμένες συμπεριφορές. Π.χ.: 
«Ζητάω από ένα συμμαθητή μου να παίξουμε μα
ζί, τον βοηθάω κτλ.». 

• Εικόνες, καρτέλες παιδιών που τσακώνονται ή εί
ναι αγαπημένα. Συζήτηση για το πώς αισθάνο
νται. Παρόμοια συνθήκη με ιστορίες ή εικόνες, 
όπου τα νήπια επιλέγουν την έκβαση. 

• Τα παιδιά που υπάρχουν στην τάξη, παιδιά που 
δεν προσεγγίζουν ή δεν προσεγγίζονται από τα 
άλλα μιλούν για τις κοινωνικές δραστηριότητες 
που θέλουν να κάνουν με τα άλλα παιδιά. Με τη 
βοήθεια του/της εκπαιδευτικού δημιουργούνται 
δυάδες (ένα κοινωνικό παιδί με καλό επίπεδο 
προσαρμογής και συνεργάσιμο μαζί με ένα παιδί 



με ειδικές ανάγκες) και τους ανατίθενται κοινές 
δραστηριότητες, τις οποίες πρέπει να φέρουν σε 
πέρας μέσω της συνεργασίας (π.χ. δημιουργία κο
λάζ - ο ένας κολλάει τον τίτλο και ο άλλος τη ζω
γραφιά). 

• Επίσκεψη της τάξης σε διάφορα μέρη, όπου μπο
ρούν οι φίλοι να πάνε και να ψυχαγωγηθούν. Συ
ζήτηση στην τάξη για τις δραστηριότητες που μπο
ρούν να επιλέξουν οι φίλοι. 

• Παρόμοια συνθήκη στο σπίτι, όπου μας επισκέ
πτεται ένας φίλος μας. Διοργάνωση κοινών δρα
στηριοτήτων συνεργασίας με τη βοήθεια του γο
νέα. 

Στις περιπτώσεις ενσωμάτωσης, στο πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου και του 
ολοήμερου δημοτικού σχολείου, παιδιών με ήπιες αναπτυξιακές δυσκολίες και αυτισμό 
καλό θα είναι στο πλαίσιο της εκμάθησης κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
να ακολουθούνται τα παρακάτω (Καμπούρογλου, 2003), [Εγχειρίδιο τεχνικής υποστήρι
ξης για τον αυτισμό για τα σχολεία του Kentucky, που έγραψαν οι Nancy Dalrymple και 
Lisa Ruble. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην OASIS (Online 
Asperger Syndrome Information and Support), www.udel/bkirby/asperger]: 

© &\\ko\Vv)V\a ue. TO uflÖMTM 

• Να είστε σαφείς και συγκεκριμένοι. 

• Να αποφεύγετε ασαφείς όρους, όπως: «Αργότερα», «Ίσως», «Γιατί το έκανες;» 

• Επιβραδύνετε το ρυθμό της ομιλίας. 

• Εάν είναι απαραίτητο για την κατανόηση, χωρίστε τη δραστηριότητα σε μικρότερα 
βήματα. 

• Χρησιμοποιήστε χειρονομίες, καθοδήγηση, επίδειξη μαζί με την προφορική οδηγία. 

• Δώστε από πριν σαφείς πληροφορίες για τυχόν αλλαγές. 

• Ειδικά ελκύστε την προσοχή οπτικά, λεκτικά ή σωματικά. 

• Αποφύγετε τις ιδιωματικές φράσεις, τις λέξεις με διπλή έννοια ή το σαρκασμό. 

© {Ξν0άρρννΌΉ ΤΜζ επικοινωνίας uè. το mßnrn 

• Σταματάτε, ακούτε και περιμένετε. 

• Παρακολουθήστε και ακούστε τις προσπάθειες για ανταπόκριση. 

• Απαντήστε θετικά στις προσπάθειες. 

• Μορφοποιήστε σωστά τη δραστηριότητα χωρίς να διορθώνετε. 

• Ενθαρρύνετε την πρόσληψη και την επιλογή όταν είναι δυνατόν. 

http://www.udel/bkirby/asperger
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• Προστατεΰστε το παιδί από την κακο

μεταχείριση και την κοροϊδία. 

• Επιβραβεύετε τους συμμαθητές όταν 

του συμπεριφέρονται με συμπάθεια. 

• Δημιουργήστε συνεργατικές καταστά

σεις μάθησης, όπου μπορεί να μοιρα

στεί τις επιδόσεις του. 

• Δημιουργήστε ένα «σύστημα συντρό

φου» σε κάθε τάξη. 

• Συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα χρόνο 

για παρατήρηση, ενθαρρύνετε την πα

ρατήρηση και τη σωματική εγγύτητα. 

• Δώστε του την ευκαιρία να αναπτύξει 

συγκεκριμένες δεξιότητες μέσα από φυσικές δραστηριότητες με ένα συμμαθητή. 

• Δώστε του την ευκαιρία να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες μέσα από φυσικές 

δραστηριότητες με λίγους συμμαθητές. 

• Δομήστε δραστηριότητες όπου θα υπάρχουν προκαθορισμένες σχέσεις και τρόποι 

αλληλεπίδρασης. 

• Επικεντρωθείτε στην κοινωνική διαδικασία και στο αποτέλεσμα της. 

• Διδάξτε εξατομικευμένα, κάντε επαναλήψεις και μορφοποιήστε συμπεριφορές μέ

σα από φυσικές καταστάσεις για τις παρακάτω δεξιότητες: τη σειρά στη συνομιλία -

τη φιλοφρόνηση - τη διαπραγμάτευση - την ανταπόκριση - την πρόσκληση - την 

αναμονή - το χαιρετισμό - τη διόρθωση διακοπών - τη συμμετοχή - την αποδοχή των 

απαντήσεων των άλλων - την αποδοχή των επιτυχιών των άλλων - την ανάληψη της 

αρχηγίας - την ακολουθία των ιδεών των άλλων - το πείραγμα και το αστείο. 

• Μοιραστείτε ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δι

κές του δυνατότητες. 

• Καθορίστε ποιος από το εκπαιδευτικό προσωπικό θα συνηγορεί για το μαθητή, θα 

επιλύει τα προβλήματα και θα τον διευκολύνει. 

• Εξατομικεΰστε κοινωνικές ιστορίες παρουσιάζοντας συγκεκριμένες καταστάσεις 

και τονίζοντας την περιγραφή και τις προοπτικές. 

• Επικεντρωθείτε στην αλλαγή των μη αποδεκτών συμπεριφορών και αγνοήστε εκεί

νες που είναι απλώς «περίεργες». 

© TTepiftórtfW Και <7ΐ/νΊΐθι<ΝΑέν&ς δρacTTHpιÓTurê  

• Οργανώστε ένα προβλέψιμο και ασφαλές περιβάλλον. 



• Μειώστε τις μεταφορές. 

• Προσφέρετε σταθερές, συνηθισμένες δραστηριότητες. 

• Αποφύγετε τις εκπλήξεις, τις αλλαγές στο πρόγραμμα ή άλλες αλλαγές, άσχετα από 
το πόσο μικρές είναι, και προετοιμάστε επιμελώς τις δραστηριότητες. 

• Μιλάτε στο παιδί σε καταστάσεις άγχους ή απομακρύνετε το από αυτές. 

• Δώστε του προσωπικό χώρο σε διαθέσιμο δωμάτιο για να χαλαρώνει. 

• Μειώστε τους διασπαστικούς παράγοντες και την αισθητηριακή υπερφόρτωση, τη 
φασαρία, τα οπτικά ερεθίσματα, τις μυρωδιές. 

• Επιτρέψτε απαραίτητες μετατροπές για να αντιμετωπίσετε την ευαισθησία στο άγ
γιγμα, όπως το να πιάνει την κόλλα. 

© Ήαοονΰίαΰη i w vflifcvüv' 

• Παρουσιάζετε οπτικά: Δίνετε γραπτή εντολή/πληροφορία, επιδεικνύετε, δίνετε φω-
τογραφίες/εικόνες και γραπτή εντολή/πληροφορία, δίνετε μόνο εικόνες, δίνετε μό
νο αντικείμενα, ημερολόγια, χάρτες, διαγράμματα μέσω του κομπιούτερ. 

Χρησιμοποιήστε προϋπάρχουσες δραστηριότητες. 

Επιμείνετε στο τι περιμένετε από το παιδί. 

Χρησιμοποιήστε τη διδασκαλία μέσω ενός συμμαθητή. 

Διασπάστε την οδηγία σε μικρά εξελικτικά βήματα. 

Δώστε ευκαιρίες για επανάληψη. 

• Δώστε την απαιτούμενη βοήθεια. 

• 

• 

• 

• 

• 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Στο νηπιαγωγείο προγραμματίζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική κινητι
κότητα του παιδιού και προάγουν, σύμφωνα με το σκοπό της φυσικής αγωγής, τη σωμα
τική, την κοινωνική, τη συναισθηματική και τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Εξα
σφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, τον απαραίτητο εξοπλισμό και διευκολύνουμε 
τη συμμετοχή του παιδιού σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας του. Το ολοήμερο σχολείο ενσωμα
τώνει μια σειρά από κινητικές εμπειρίες που βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιό
τητες και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση (Τσαπακίδου, 2006). 

Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες υποβοηθούν το παιδί ώστε: Να συνειδητοποιήσει 
βιωματικά το σωματικό του σχήμα μέσα από συγκεκριμένες στάσεις κατά τρόπο συνο
λικό και τμηματικό. Να καλλιεργεί και να ελέγχει την κινητικότητα του. Να κατανοήσει 
τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού. Να επιτύχει την αρμονία της ψυχι
κής και της σωματικής του ανάπτυξης και να ενταχθεί ομαλά σε μια διαδικασία κοινω
νικής, συναισθηματικής και νοητικής ωρίμανσης (Κούγιαλη, 1997). 



Συνεπώς η σωματογνωσία και ο συντονι

σμός των κινήσεων είναι τα κΰρια στοιχεία της 

ψυχοκινητικής εικόνας του παιδιού. Η ικανο

ποιητική ανάπτυξη τους αποτελεί βασική προ

ϋπόθεση για τη μετέπειτα κατάκτηση των δε

ξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και μαθηματι

κών (Γροΰιος κ.ά., 2003* Hughes, 1973). Τα 

παιδιά όμως με ειδικές εκπαιδευτικές ανά

γκες παρουσιάζουν δυσκολίες στις κινητικές 

δεξιότητες και στον προσανατολισμό στο χώ

ρο και στο χρόνο, οι οποίες συνοδεύονται από πολλές δυσκολίες σχολικής μάθησης. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Να αναγνωρίζει την εικόνα 
του σώματος του. 

Τα μέλη του σε κίνηση, ισορρο

πία, ένταση, χαλάρωση. 

Αμφιπλευρικότητα. 

Η αντίληψη του χώρου - προσα

νατολισμός. 

Χρόνος και ρυθμός. 

• Παρατήρηση σώματος στον καθρέφτη. 

• Παιχνίδια παντομίμας και μιμήσεις κινήσεων ζώων. 

• Ασκήσεις με ελεύθερες και οργανωμένες κινή
σεις στο χώρο (μετατοπίσεις, βαδίσματα, πηδήμα
τα) και διαφορετικές κατευθύνσεις. 

• Να ζωγραφίζει και με τα δυο χέρια και εναλλάξ. 

• Κράτημα μαριονέτας με το ένα χέρι και το άλλο 
να συνοδεύει με κίνηση. 

• Παιχνίδια ομαδικά στην αυλή του σχολείου. 

• Ρυθμικά χτυπήματα χεριών και ποδιών με συνο
δεία οργάνων. 

• Να επιδεικνύει βασικές κινητικές δεξιότητες όταν 
παίζει (π.χ. να τρέχει, να πηδάει και να περπατά
ει σε διάφορους ρυθμούς, να κάνει κουτσό κτλ.) 
στο σπίτι και στο σχολείο. 

Το παιδί αναπτύσσει τον έλεγ

χο της αδρής κινητικότητας. 

• Παιχνίδια με βάδισμα, τρέξιμο, πήδημα, κΰλημα, 
ισορροπίες, κάθισμα (ανοιχτά και δεμένα μάτια). 

• Διαδρομές με εμπόδια (σκάλα, σκαρφάλωμα). 

• Το παιδί περπατάει σαν να ήταν ζώο ή πουλί. 

• Παιχνίδια που καλλιεργούν τις δεξιότητες μετα
κίνησης (κουτσό, πλάγιο γλίστρημα κτλ.), χειρι
σμού αντικείμενων (υποδοχή, ρίψη μπάλας δια
φόρων μεγεθών και τΰπων) και ισορροπίας. 

Το παιδί αναπτύσσει τον έλεγ

χο της λεπτής κινητικότητας. 

• Εκτελεί λειτουργικές κινήσεις (πιάσιμο, μετακί
νηση αντικείμενων, άνοιγμα - κλείσιμο, τύλιγμα -
ξετΰλιγμα πέρασμα χαντρών). 



• Μιμητικές κινήσεις καθημερινότητας (κορδόνια, 
κουμπιά). 

• Κατασκευή χειροτεχνιών με τη χρήση διαφόρων 
εργαλείων (ψαλίδι, μαχαίρι, κατσαβίδι). 

• Συναρμολογήσεις παζλ. 

• Να επιδεικνύει βασικές δεξιότητες όταν χρησιμο
ποιεί και μοιράζεται το υλικό, όπως μπάλες, σκοι
νιά, στεφάνια κ.ά. (π.χ. να τρέχει, να πηδάει και 
να χοροπηδάει στο ένα πόδι, κρατώντας ένα 
σκοινί ή μια μεγάλη μπάλα, να κινάει και να στα
ματάει μια μπάλα με τα χέρια ή τα πόδια, να την 
κλοτσάει, να την κυλάει, να την πετάει κτλ.). 

Το παιδί ασκείται σε δεξιότη

τες οπτικοκινητικού συντονι

σμού. 

• Παιχνίδια με μπάλες που περιέχουν ρυθμικές κι
νήσεις, ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός χεριών 
και δαχτύλων. 

• Ρυθμικό χτύπημα της μπάλας πάνω - κάτω, αργά -
γρήγορα. 

• Το παιδί θα ασκηθεί στο να πετάει την μπάλα στο 
συμπαίκτη του, στο να μεταφέρει τη λεκάνη με τα 
ρούχα, στο να τραβάει το καροτσάκι, το κουβαδά-
κι με τα εργαλεία θαλάσσης κτλ. 

• Παιχνίδια που απαιτούν ακρίβεια, π.χ. ρίψη αντι
κειμένου σε στόχο. Παιχνίδια σε ζευγάρια, που 
απαιτούν συνεργασία και παρατήρηση του άλλου. 

Το παιδί μαθαίνει να κρατάει 
το μολύβι με τριποδική λαβή. 

• Ζωγραφική με δαχτυλομπογιές, σχηματισμός μορ
φών πάνω στην αμμοδόχο, κόψιμο χαρτιού με ψα
λίδι, πλάσιμο ζύμης για να φτιάξει κουλούρια, πέ
ρασμα χαντρών για κατασκευή κολιέ, δέσιμο κορ
δονιών, κούμπωμα ρούχου, χτύπημα ομελέτας, 
κόψιμο ψωμιού με (ειδικό) μαχαίρι κτλ. 

• Ασκείται σε προγραφικές ασκήσεις Frosting χρη
σιμοποιώντας δαχτυλομπογιές, μαρκαδόρους, τέ
μπερες με πινέλο και στη συνέχεια με μολύβι. 

• Διοργάνωση προγραφικών ασκήσεων και ασκή
σεων αδρής κινητικότητας στο σπίτι με τη βοή
θεια του γονέα. 

Όταν όμως στην τάξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου και του ολοήμερου δημοτικού 

σχολείου (στην πρώτη δημοτικού) υπάρχει ένα παιδί με αισθητηριακή και κινητική 

αναπηρία, ο/η εκπαιδευτικός θα φροντίσει να ενημερωθεί από τους γονείς και τους ει

δικούς για το είδος της κινητικής αναπηρίας, ώστε να είναι έτοιμος/-η να αντιμετωπίσει 

με επιτυχία τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή των δραστηριοτή

των και να διευκολύνει την προσβασιμότητα και τον προσανατολισμό του. Στην προ-



σπάθεια αυτή, για την ενημέρωση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι απα
ραίτητη η συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού, του συμβούλου ειδικής αγωγής, των 
ειδικών του ΚΔΑΥ και των επαγγελματιών υγείας που έχουν αναλάβει τη φυσική και τη 
λειτουργική αποκατάσταση του παιδιού (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθε-
ραπευτές κ.ά.). Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να δοθούν ορισμένες πληροφορίες για όρους 
και έννοιες που σχετίζονται με την κίνηση. 

Τα παιδιά με κινητική αναπηρία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην καθημερι
νότητα τους στο σχολείο. Ο/η εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με την ομάδα των ειδικών 
που ασχολείται με τη φυσική και τη λειτουργική αποκατάσταση του παιδιού, καλείται να 
βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το παιδί στο σχολείο (Galla-
hue, 2002). 

Συχνά η έλλειψη υποδομής του σχολείου για να δεχτεί μαθητές με κινητική αναπη
ρία καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Έτσι η έλλειψη 
ράμπας για αναπηρικό αμαξίδιο, οι αίθουσες που βρίσκονται σε όροφο και η αυλή με 
ανώμαλο έδαφος περιορίζουν τη δυνατότητα του παιδιού να κινηθεί στο σχολείο. Αλλά 
και κατά την ώρα του προγράμματος το παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα, αφού τα τρα
πεζάκια και οι καρέκλες είναι συνήθως ακατάλληλες για ένα παιδί με κινητική αναπη
ρία. Το σωστό κάθισμα είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια του παιδιού 
από πιθανές πτώσεις, για την παρακολούθηση του προγράμματος και για τη χρησιμο
ποίηση των άνω άκρων για λειτουργικές δραστηριότητες. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να ενημερώνεται για τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, για στάσεις οι οποίες διευκο
λύνουν τις διάφορες κινήσεις, καθώς και για στάσεις οι οποίες περιορίζουν τη δυνατό
τητα για κινητικές δραστηριότητες. Έτσι θα συμβάλει στην εξασφάλιση παιδαγωγικού 
κλίματος και στην ετοιμότητα για μάθηση. 

Υπάρχει πλήθος προσαρμογών όσον αφορά τους χώρους για την πρόσβαση των ατό
μων με αναπηρίες, οι οποίες ορίζονται από προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (περισσότερες πληροφορίες δίνο
νται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ: www.minenv.gr). 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν να βαδίζουν υποβοη
θούμενα από κάποιον συνοδό και δεν χρησιμοποιούν ή δεν έχουν φέρει το βοήθημα 
τους στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά μπορεί να τα βοηθήσει ο/η εκπαιδευτικός να μετακι
νηθούν από και προς το τραπεζάκι όπου θα γίνουν οι επιλεγμένες δραστηριότητες, δι
ευκολύνοντας τα από κεντρικά σημεία του σώματος τους, όπως είναι η λεκάνη και οι 
ώμοι. Σε μια τέτοια περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το 
φυσιοθεραπευτή που έχει αναλάβει την αποκατάσταση της κινητικότητας του παιδιού 
και να εκπαιδευτεί στην τεχνική μετακίνησης (Σταματιάδης, 2003). 

http://www.minenv.gr
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