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Ταχ. ∆/νση

ΘΕΜΑ: «Οµαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο.»
Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Η µετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό Σχολείο θεωρείται
µια εξαιρετικά κρίσιµη εµπειρία στη ζωή του παιδιού επειδή θέτει τις βάσεις της
µετέπειτα σχολικής του πορείας. Η έλλειψη ωστόσο συνέχειας και σταθερότητας
µεταξύ του προγράµµατος του Νηπιαγωγείου και της Α΄ ∆ηµοτικού στην οργάνωση του χώρου και ο διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα στην οµαλή µετάβαση των παιδιών. Αυτή η
ασυνέχεια δηµιουργεί ιδιαίτερο άγχος στα παιδιά που πολλές φορές επιτείνεται
από τους ίδιους τους γονείς.
Προσπαθώντας να συµβάλουµε στην οµαλή µετάβαση των παιδιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι σηµαντικό όλοι οι εµπλεκόµενοι (εκπαιδευτικοί και γονείς) να συνεργαστούν προς την επίτευξη του κοινού σκοπού. Είναι λοιπόν σηµαντικό οι ∆ιευθύντριες/ντές των ∆ηµοτικών Σχολείων καθώς και οι εκπαιδευτικοί της Α΄ ∆ηµοτικού να συνεργαστούν µε τις/τους νηπιαγωγούς στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος οµαλής µετάβασης για τα νήπια.
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Ανάµεσα στις στρατηγικές υλοποίησης ενός τέτοιου προγράµµατος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Επίσκεψη γνωριµίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Στόχος της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι η βιωµατική επαφή των νηπίων µε
τους εκπαιδευτικούς, το χώρο και τα παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η επίσκεψη θα γίνει σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετά από συνεννόηση µε τη/το
∆ιευθύντρια/ντή του ∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ θα έχει συµφωνηθεί η διαδικασία της ξενάγησης µέσα στο χώρο, για να µην ενοχληθούν τα παιδιά του ∆ηµοτικού την ώρα του µαθήµατος.
Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Α΄ ∆ηµοτικού.
Στόχος η βίωση της πραγµατικότητας της Α΄ τάξης µέσα από την ασφάλεια που
προσφέρει η συνοδεία της/του νηπιαγωγού χωρίς να έχουν τις υποχρεώσεις του
µαθητή. Σκοπός να αισθανθούν αίσθηµα σιγουριάς ότι µπορούν να τα καταφέρουν, τονώνοντας την αυτοεκτίµησή τους. Η επιτυχία της συγκεκριµένης στρατηγικής θα στηριχθεί στον από κοινού σχεδιασµό των δραστηριοτήτων από
τη/το δασκάλα/δάσκαλο και τη/το νηπιαγωγό, ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν και τα νήπια και να µην είναι παθητικοί θεατές. Είναι σηµαντικό λοιπόν
το περιεχόµενο του µαθήµατος που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να προσαρµοστεί, ώστε να µπορούν να συµµετέχουν και τα νήπια.
Κάθε παιδί θα έχει µαζί του τετράδιο, γόµα και µολύβι και θα ενθαρρύνονται να
συµµετέχουν όπως µπορούν. Θα υπάρξει πρόβλεψη για επιπλέον καρέκλες και
κάθε νήπιο θα κάθεται δίπλα σ’ ένα παιδί της Α΄ ∆ηµοτικού. Πριν ξεκινήσει η
εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνουν παιχνίδια γνωριµίας ανάµεσα στα παιδιά.
Μαθήµατα που µπορούν να παρακολουθήσουν τα νήπια είναι η Γλώσσα (επεξεργασία κειµένων ανθολογίου, παιχνίδια φωνολογικής ενηµερότητας κ.λπ.), η
Μελέτη Περιβάλλοντος (συζήτηση, επισκέψεις, παρουσίαση βιβλίων πληροφοριών κ.λπ.), η Φυσική Αγωγή καθώς και παρακολούθηση σχολικών εορτών του
∆ηµοτικού Σχολείου ή του Νηπιαγωγείου.
Επίσκεψη της Α΄ ∆ηµοτικού στο Νηπιαγωγείο.
Στόχος της συγκεκριµένης στρατηγικής είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί της
επόµενης βαθµίδας τον τρόπο οργάνωσης του χώρου του Νηπιαγωγείου και να
παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή µιας οργανωµένης δραστηριότητας σε αυτό.
Επιπλέον, θα γίνει σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των νηπίων και των παιδιών
της επόµενης βαθµίδας που θα αποτελέσουν γι’ αυτά πρόσωπα αναφοράς κατά
τη µετάβασή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η επιλογή της οργανωµένης δραστηριότητας θα γίνει από κοινού και από τις/τους δύο εκπαιδευτικούς (π.χ., ψυχοκινητικά παιχνίδια για την εκµάθηση µαθηµατικών εννοιών, παιχνίδια φωνολογικής ενηµερότητας, ανάγνωση µιας ιστορίας και δραµατοποίησή της, ανάγνωση ενός βιβλίου πληροφοριών και επεξεργασία του από τα παιδιά κατά τη διάρ2

κεια συζήτησης µε όλη την οµάδα). Αντίστοιχα µπορεί η Α΄ ∆ηµοτικού να παρακολουθήσει µια γιορτή του Νηπιαγωγείου.
Επειδή το θέµα της οµαλής µετάβασης των παιδιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι
πρωταρχικής σηµασίας είναι σηµαντικό όλα τα Σχολεία να σχεδιάσουν και να
πραγµατοποιήσουν ανάλογα προγράµµατα. Τονίζεται ότι η επιτυχία ενός τέτοιο
προγράµµατος σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το βαθµό συνεργασίας νηπιαγωγών-δασκάλων και στον από κοινού σχεδιασµό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Υπογραµµίζεται τέλος πως η οµαλή µετάβαση δεν αποβλέπει µόνο στην ακαδηµαϊκή επιτυχία του µαθητή αλλά πρωτίστως στη καλλιέργεια συναισθηµάτων κοινωνικής και συναισθηµατικής επάρκειας. Είναι σηµαντικό λοιπόν η µετάβαση να
γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να αποκτήσει θετική εικόνα για τις ικανότητές
του ως µαθητής και να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στο ∆ηµοτικό Σχολείο
και γι’ αυτό είναι υποχρέωση όλων µας να εργαστούµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
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