
Από τις εκπαιδευτικούς: 

Έλενα Τζιαμπάζη

Μαρία Πέτρου
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Η Μετάβαση ως τρόπος ζωής…

Τι σημαίνει Μετάβαση
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Η μετάβαση μπορεί…

3





Μετάβαση   /   Ετοιμότητα

Ακαδημαϊκές Γνώσεις,Συμμόρφωση και 

μάθηση στα νέα πλαίσια, Ατομική υπόθεση

Μέμφεται τα παιδιά / οικογένειες που δεν το 

πέτυχαν

,

Ολιστική Προσέγγιση

Ενίσχυση των θετικών 
προδιαθέσεων για 
μάθηση
Ανάπτυξη Θετικού 
τρόπου σκέψης

Ανήκειν»

Έτοιμα, πρόθυμα, ικανά

Κοινωνική μάθηση
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 Καλές μεταβάσεις ενισχύουν:

Μεταβάσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια

Αυτό αποτελε
σματικότητα

Αυτοεκτίμηση Αυτοπεποίθηση Ασφάλεια

Ανάπτυξη
Δια βίου
μάθηση
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 Urie Bronfenbrenner: Η θέση ενός ατόμου μεταβάλλεται εξαιτίας κάποιας 

αλλαγής στον ρόλο, στο πλαίσιο ή και στα δύο.

 Kagan, Newman: τη συνέχεια της εμπειρίας που έχουν τα παιδιά από τη μια 

χρονική περίοδο στην άλλη ή από τη μια σφαίρα της ζωής του στην άλλη.

 Fabian, Dunlop: τη διαδικασία αλλαγής που βιώνουν τα παιδιά όταν 

μετακινούνται από το ένα πλαίσιο σε άλλο.

 Petriwskyj etc : η αδιάλειπτη διαδικασία αμοιβαίων προσαρμογών των 

παιδιών , των οικογενειών και των σχολείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

μετακίνηση των παιδιών από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

Ορισμός της Μετάβασης
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Το πρόγραμμα μετάβασης, συνήθως, αποτελείται από δύο σειρές δράσεων:           

ο πρώτος κύκλος υλοποιείται πριν την είσοδο των παιδιών στο νέο περιβάλλον 

και ο δεύτερος μετά την είσοδό τους στη νέα κατάσταση. 

Τι να κάνουμε
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 Τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό είναι:

 η παροχή συνέχειας στη μάθηση, κάτι που διασφαλίζεται μέσα από τα ΝΑΠ,

 η συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία ανάμεσα στους  εκπαιδευτικούς των 

δυο βαθμίδων,

 η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση

 η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης,

 η ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων:  παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών.

Τι να κάνουμε
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Πυλώνες μετάβασης:

Παιδιά 

 Εκπαιδευτικοί/ σχολείο

 Γονείς

Πριν το σχεδιασμό μιας δράσης:
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Στόχοι για τα παιδιά

εξοικείωσηεξοικείωση

δημιουργία 

θετικής στάσης

δημιουργία 

θετικής στάσης

ενίσχυση

σχέσεων

ενίσχυση

σχέσεων

σιγουριά,

αυτοεκτίμηση

σιγουριά,

αυτοεκτίμηση

συνέχεια και 

συνέπεια 

συνέχεια και 

συνέπεια 
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Στόχοι για τους εκπαιδευτικούς

επιμόρφωσηεπιμόρφωση

κατάλληλα 

διαμορφωμένο σχέδιο 

δράσης

κατάλληλα 

διαμορφωμένο σχέδιο 

δράσης

διαφοροποίηση 

παγιωμένων 

αντιλήψεων, ιδεών και 

στάσεων

διαφοροποίηση 

παγιωμένων 

αντιλήψεων, ιδεών και 

στάσεων
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Στόχοι για τους γονείς

απομυθοποίησηαπομυθοποίηση θετική συμβολή για 

ομαλή μετάβαση

θετική συμβολή για 

ομαλή μετάβαση

προετοιμασίαπροετοιμασίαενημέρωσηενημέρωση

Ανασφάλεια, προσωπικές εμπειρίες, 

σύγκριση, άγχος, ανησυχία

Ανασφάλεια, προσωπικές εμπειρίες, 

σύγκριση, άγχος, ανησυχία 12





Continuity of Learning: A resource to support effective transition to school 

and school age care has been produced by the Australian Government 

Department of Education. 

 Empowering aspects of transition from kindergarten to first grade through

children's voices ,Eleni Loizou, 2010

 From Pre-school to Primary School: When different contexts meet,Johanna 

Einarsdottir,2006

 The ecology of human development, Urie Bronfenbrenner 1979

 Supporting transitions in the early years, Liz Brooker, 2008, Επιστημ. 

Επιμέλεια  Μαρία Σακελλαρίου 2016.

Βιβλιογραφία
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Χρονοδιάγραμμα δράσης

Α΄τρίμηνο

• Πυλώνας Μετάβασης: Γονείς και παιδιά Πρώτης τάξης

Β΄τρίμηνο

•Πυλώνας Μετάβασης: Γονείς και παιδιά Πρώτης τάξης
Γονείς και παιδιά Προδημοτικής

Γ τρίμηνο

•Πυλώνας Μετάβασης: Γονείς και παιδιά Πρώτης τάξης 
Γονείς και παιδιά Προδημοτικής
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
Α τρίμηνο Β τρίμηνο Γ΄τρίμηνο

Σεπτέμβρης Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Γενάρης Φλεβάρης Μάρτης Απρίλης Μάης Ιούνης

Χρήση 

παιχνιδιών 

Νηπιαγωγείου

Επίσκεψη στο 

Νηπιαγωγείο 

για Γιορτή 

Ειρήνης

«Τάσος το 

σαλιγκάρι» στο 

Νηπιαγωγείο

Στολισμός Παρασκευή 

ρυζόγαλου 

Τσικνο-πέμπτη Βιωματικό 

εργαστήρι 

Μαθημα-τικών

«Μάθημα» 

από παιδιά 

της Πρώτης σε 

παιδιά της 

Προδημοτι-

κής

Ενημέρωση 

γονιών 

Προδημοτι-

κής

Ενημερωτική 

συνάντηση με 

Γονείς Πρώτης 

Τάξης

Συνδιδασκαλία

Κουκλοθεάτρου

Δραματο-

ποίηση «Τάσος 

το σαλιγκάρι» 

στο 

Νηπιαγωγείο

Ταχυδρομείο Γιορτή των 

Γραμμάτων

Ανακύκλωση Παρουσίαση  

του project

«Αεροπλάνο»

Από το 

νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του 

προγράμματος 

από τις 

εκπαιδευτικούς

Παιγνιώδης 

μορφή 

διδασκαλιας

Γκραφφίτι

Ευελιξία 

προγραμματος

Γιορτή του 

Δέντρου

Επίσκεψη 

νηπιαγωγού

στην Α΄τάξη
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Α΄ τρίμηνο
Σεπτέμβρης

Χρήση παιχνιδιών 
Νηπιαγωγείου

Ενημερωτική συνάντηση 
με Γονείς Πρώτης Τάξης

Οκτώβρης

Επίσκεψη στο 
Νηπιαγωγείο για Γιορτή 

Ειρήνης

Νοέμβρης

«Τάσος το σαλιγκάρι» στο 
Νηπιαγωγείο

Δραματοποίηση «Τάσος 
το σαλιγκάρι» στο 

Νηπιαγωγείο

Δεκέμβρης

Στολισμός

Ταχυδρομείο

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
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Β΄τρίμηνο

Γενάρης

Παρασκευή ρυζόγαλου 

Φλεβάρης

Γιορτή των Γραμμάτων

Ανακύκλωση

Γκραφφίτι

Γιορτή του Δέντρου

Μάρτης

Τσικνοπέμπτη

Απρίλης

Βιωματικό εργαστήρι 
Μαθηματικών

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
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Γ΄τρίμηνο

Μάης

«Μάθημα» από παιδιά της 
Πρώτης σε παιδιά της 

Προδημοτικής

Ιούνης

Ενημέρωση γονιών 
Προδημοτικής

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
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Χρήση των παιχνιδιών του Νηπιαγωγείου από τα παιδιά 

της Πρώτης Τάξης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
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Παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας                                      

και ευελιξία προγράμματος
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Παρουσίαση Γιορτής για την Ειρήνη                                             

από τα παιδιά της Προδημοτικής
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Παρουσίαση Γιορτής για την Ειρήνη                           

από τα παιδιά της Προδημοτικής 
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Συγγραφή και εικονογράφηση του παραμυθιού «Τάσος το 

σαλιγκάρι» και παρουσίαση στο Νηπιαγωγείο
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Δραματοποίηση του «Τάσος το σαλιγκάρι» από τα παιδιά 

της Προδημοτικής 

24





Χριστουγεννιάτικος στολισμός
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Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Ταχυδρομείο
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«Στο εργαστήρι του Γλυκόσαυρου»
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Ανακύκλωση στην τάξη

28





Σύνθημα σε Γκραφφίτι                                                   

για τη Γιορτή του Δέντρου
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Συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών για τη 

διοργάνωση της Γιορτής του Δέντρου
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Γιορτή του Δέντρου
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Δεντροφύτευση
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Γιορτή των Γραμμάτων
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Παρουσίαση του Project για ένα αεροπορικό 

ταξίδι από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
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Συμμετοχή από κοινού                                                  

σε μαθήματα Αγωγής Ζωής
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Συμμετοχή στα παιχνίδια της Τσικνοπέμπτης  
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Κοινή Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου 

στα Μαθηματικά με συμμετοχή των γονιών
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Κοινή Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου 

στα Μαθηματικά με συμμετοχή των γονιών
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Κοινή Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου 

στα Μαθηματικά με συμμετοχή των γονιών
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Κοινή Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου 

στα Μαθηματικά με συμμετοχή των γονιών
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Κοινή Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου 

στα Μαθηματικά με συμμετοχή των γονιών
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Τέλος της χρονιάς
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Τέλος της χρονιάς
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