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Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, πολυάριθμες έρευνες και δημοσιεύσεις, υποστηρίζουν ολοένα και 
περισσότερο τη σύνδεση προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Αν και η σχέση αυτή απασχολεί 
περισσότερο τις πλούσιες χώρες, και ιδιαίτερα αυτές που αποτελούν μέλη του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2001, 2006α, 2006β), το όλο ζήτημα δεν αφήνει 
αδιάφορες και άλλες χώρες στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους δομές. Η 
συζήτηση για τη σχέση μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνδέεται άμεσα με την έννοια 
της ετοιμότητας.

Τρεις σημαντικές αλληλένδετες εξελίξεις εντείνουν τη σχέση μεταξύ της προσχολικής και της 
δημοτικής εκπαίδευσης, τοποθετώντας την στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Μια πρώτη 
σημαντική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη και η επέκταση των δομών της προσχολικής φροντίδας 
και εκπαίδευσης για τα μικρά παιδιά και ιδιαίτερα για τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, πριν δηλαδή 
φοιτήσουν στο δημοτικό (Moss, 2008). Πολλοί από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής 
επισημαίνουν και εφιστούν την προσοχή τους στα προφανή οφέλη που προκύπτουν από αυτές τις 
διευρυμένες δομές προσχολικής εκπαίδευσης των μικρών παιδιών.

Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη που ενισχύει τη σχέση μεταξύ προσχολικής και δημοτικής 
εκπαίδευσης είναι η ευρέως, πλέον, αξιωματική θέση για τη δια βίου μάθηση, σύμφωνα με την 
οποία η μάθηση ξεκινά από τη γέννηση του παιδιού και όχι σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο που 
συμπίπτει με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Διεθνείς οργανισμοί διακηρύσσουν πλέον ότι η 
πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί «μια θεμελιώδη φάση για την ανάπτυξη σημαντικών στάσεων και 
διαθέσεων απέναντι στη μάθηση» (OECD, 2001, 128).

Ενώ ένα σημαντικό μέγεθος ερευνών υπερασπίζεται την άποψη ότι η φοίτηση σε δομές προσχολικής 
εκπαίδευσης οδηγεί σε υψηλές μελλοντικές σχολικές επιδόσεις, συχνά αυτές εξαρτώνται από το αν 
το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης των παιδιών (νηπιαγωγείο) ικανοποιεί ορισμένες σταθερές (stan-
dards). Η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η επαρκής οικογενειακή φροντίδα, δίνει ένα 
προβάδισμα στα παιδιά εισερχόμενα στο δημοτικό σχολείο, εκφράζοντας καλύτερη συμπεριφορά 
και μαθησιακή πρόοδο (Department for Children, Schools and Families [England], 2008, 9).

Η τρίτη σημαντική εξέλιξη είναι οι μελέτες οικονομολόγων που υποστηρίζουν ότι το πιο 
παραγωγικό σχήμα εκπαιδευτικής επένδυσης που θα αποδώσει τα μεγαλύτερα οφέλη στο μέλλον 
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είναι αυτό που θα γίνει στα παιδιά πριν το δημοτικό σχολείο και ιδιαίτερα σε δημόσια προγράμματα 
προσχολικής εκπαίδευσης (Ηeckaman & Masterov, 2004).

Oι παραπάνω εξελίξεις, όπως ήταν αναμενόμενο, οδήγησαν σε έναν νέο κύκλο συζητήσεων 
και ερευνών για το ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης 
(βλέπε συνέχεια/ασυνέχεια), από ποιους παράγοντες καθορίζεται, ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της και πώς αυτή θα διασφαλίζεται.

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε τέσσερις κύριες αφηγήσεις 
για τη σχέση προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, πάνω στις  οποίες βασίζονται οι όποιες 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις/εκπαιδευτικά προγράμματα μετάβασης έχουν υλοποιηθεί μέχρι 
τώρα ανά τον κόσμο: α) της προετοιμασίας του μικρού παιδιού από την πλευρά του νηπιαγωγείου 
για την μετάβασή του στο  δημοτικό σχολείο, β) της ευθυγραμμισμένης συνέχειας μεταξύ των 
αναλυτικών προγραμμάτων και παιδαγωγικών πρακτικών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, γ) 
της ετοιμότητας του δημοτικού να υποδεχθεί το νέο μαθητή και δ) της δημιουργίας ενός τόπου 
συνάντησης του νηπιαγωγείου με το δημοτικό.

Προετοιμάζοντας το μικρό παιδί για το δημοτικό σχολείο

Στο πλαίσιο αυτής της αφήγησης, το δημοτικό σχολείο είναι ξεκάθαρο ότι κατέχει μια κυρίαρχη 
θέση στην εν λόγω σχέση. Ο σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσει ότι το μικρό 
παιδί είναι ήδη έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολικού συστήματος. Το νηπιαγωγείο 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί από μόνο του με το δημοτικό και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάσει 
με επιτυχία τα παιδιά για το δημοτικό και τη μακρόχρονη-δεδομένη κουλτούρα του. Ένας άλλος 
τρόπος έκφρασης αυτής της σχέσης είναι «η ετοιμότητα του νηπιαγωγείου», που θα διασφαλίσει 
ότι το παιδί είναι με τη σειρά του “έτοιμο”, μόλις πληρωθεί ο χρόνος, να εισέλθει στο δημοτικό.

Το αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης, γνωστό σε όλους μας, είναι πολλά νηπιαγωγεία να 
προετοιμάζουν τα μικρά παιδιά σε δραστηριότητες γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης, ώστε να είναι 
έτοιμα για το δημοτικό. Το νηπιαγωγείο καλλιεργεί την ετοιμότητα του παιδιού για την μελλοντική 
του εκπαίδευση, λειτουργεί ως προθάλαμος της ανάπτυξης μας σειράς ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 
(Bruckman & Blanton, 2003; Early & Burchinal, 2001),  οδηγείται στη “σχολειοποίηση”, χάνοντας 
ένα σημαντικό κομμάτι του ρόλου του ως πρωτογενούς φορέα κοινωνικοποίησης (Γουργιώτου & 
Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2016).

Στην αφήγηση αυτή η εκπαίδευση γενικότερα είναι μια συνεχής διαδικασία προετοιμασίας/
ετοιμότητας του παιδιού, σε προκαθορισμένους στόχους και γνώσεις με σκοπό τη “μελλοντική του 
θωράκιση”. Να επιτύχει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Να γίνει ένας 
καλός φιλελεύθερος πολίτης, να γίνει ένα άτομο ευέλικτο, ανταγωνιστικό και άρα παραγωγικό, ένας 
“homo economicus”. Άρα και η ποιότητα μιας τέτοιας εκπαίδευσης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 
ατέρμονη πάλη για όλο και περισσότερη μάθηση μέσα σε έναν φιλελεύθερο κόσμο που όλο ζητάει, 
όλο και περισσότερα αλλά με τον ίδιο ομοιόμορφο τρόπο (Moss, 2013).

Στο πλαίσιο αυτής της αφήγησης, βιώνοντας τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, 
αναπτύσσονται αντίστοιχες έννοιες και τεχνολογίες για τα παιδιά, συντάσσονται ειδικά αναλυτικά 
προγράμματα και εφαρμόζονται αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, χρησιμοποιούνται τεχνικές 
παρατήρησης και αξιολόγησης των παιδιών, δημιουργούνται συστήματα ελέγχου και υλοποιούνται 
θετικιστικού παραδείγματος έρευνες. Πρόκειται στην ουσία για μια παιδαγωγική «προφητικού 
χαρακτήρα», όπως λέει και ο Malaguzzi (1992, cited in Edwards, Gandini & Forman 1993), όπου η 
εκπαίδευση προσπαθεί να γνωρίζει τα πάντα για το παιδί εκ των προτέρων, να γνωρίζει ό,τιδήποτε 
πρόκειται να συμβεί στη ζωή του.

Η αφήγηση αυτή περί ετοιμότητας του παιδιού προδιαγράφει την εικόνα ενός «φτωχού παιδιού», 
ενός παιδιού «μη έτοιμου να πάει στο σχολείο και να μάθει». Με την προσχολική εκπαίδευση 
στη βάση της εκπαιδευτικής ιεραρχίας κάθε εκπαιδευτικό στάδιο προετοιμάζει τα παιδιά για το 
επόμενο μέχρι την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, όπου η θεωρούμενη ετοιμότητα χρειάζεται 
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να ανταποκριθεί στις ήδη ανανεωμένες απαιτήσεις ζήτησης της αγοράς. Ο αδιάκοπος αγώνας όλων 
(μαθητών-γονιών-εκπαιδευτικών) για την προετοιμασία του παιδιού ώστε να είναι έτοιμο να πάει 
στην επόμενη βαθμίδα οδηγεί σε μια μαζικού χαρακτήρα εκπαίδευση. Η γνώση παρέχεται κατά 
μαζικό τρόπο σε όλους, ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη, ενδιαφέροντα και ανάγκες. Όσο κι αν 
αυτό από πρώτη ματιά φαίνεται να είναι στοιχείο δημοκρατίας, δεν παύει να εμπεριέχει και στοιχεία 
ισοπεδωτισμού των ατομικών ιδιαιτεροτήτων. Έτσι η εκπαίδευση διαμορφώνει ομοιόμορφες 
συνειδήσεις μέσα από κατάλληλη επεξεργασμένη ομοιόμορφη-τυποποιημένη γνώση, αγνοώντας 
που τη διαφορετικότητα, την πολυπλοκότητα, την περιέργεια και τον θαυμασμό. την περιέργεια, την 
ατομικότητα και τη δημιουργικότητα. 

Η εκπαίδευση όμως  δεν είναι ένα μηχανικό σύστημα. Είναι ένα ανθρώπινο σύστημα. Αφορά 
ανθρώπους που είτε θέλουν, είτε δεν θέλουν να μάθουν. Κάθε παιδί που εγκαταλείπει το σχολείο 
έχει κάποιο λόγο που το κάνει ο οποίος είναι βαθιά ριζωμένος στην προσωπική του βιογραφία. 
Μπορεί να το βρίσκει βαρετό ή αδιάφορο. Ίσως βρίσκει πως έρχεται σε αντίθεση με τη ζωή που 
βιώνει έξω απ’ το σχολείο. Υπάρχουν κάποιες τάσεις, αλλά οι ιστορίες του κάθε παιδιού είναι πάντα 
μοναδικές.

Το αδιέξοδο μιας ευθυγραμμισμένης συνέχειας

Θεωρώντας τη μετάβαση ως «την έκφραση των αναπτυξιακών αρχών της συνέχειας, αρκετοί 
είναι αυτοί που υποστηρίζουν τη δημιουργία παιδαγωγικών προσεγγίσεων και αναλυτικών 
προγραμμάτων, τα οποία διατηρούν τη συνέχεια πέρα από τα όρια των εκπαιδευτικών βαθμίδων» 
(Kagan, 1990, 2007; Kagan & Neuman, 1998). Ο Kagan (1992, στο Lam & Pollard, 2006) περιγράφει 
δύο ειδών συνέχειες: την οριζόντια και την κάθετη συνέχεια. Η οριζόντια συνέχεια αναφέρεται στους 
χώρους εκείνους στους οποίους καθημερινά το παιδί δέχεται κάποια φροντίδα και εκπαίδευση. Για 
παράδειγμα το παιδί ζει στο σπίτι του, παίζει στη γειτονιά, παρακολουθεί ένα πρόγραμμα στον 
παιδικό σταθμό, δέχεται την ιατρική φροντίδα στο ιατρείο της περιοχής του, κ.ά. Η μετακίνησή του 
και η μετάβασή του από τον ένα χώρο στον άλλο, σε καθημερινή βάση, πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από τόση συνέχεια όση είναι απαραίτητη προκειμένου οι αλλαγές που βιώνει να μην προκαλούν 
ρήξεις και προβλήματα στην ανάπτυξή του. 

Από την άλλη, η κάθετη συνέχεια αναφέρεται στις διασυνδέσεις μεταξύ των υπηρεσιών 
φροντίδας, υγείας και εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου. 

Προκειμένου για τη μετάβαση των παιδιών από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, η έννοια 
της συνέχειας συνδέθηκε επίσης και με τη διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων από τη μια 
βαθμίδα στην άλλη, καθώς και με τις δυσκολίες συνοχής του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
(Α.Π.Σ.). Είναι χαρακτηριστικό ότι η αλλαγή των Α.Π.Σ. αποτελεί συχνά αιτία μεγάλης ανησυχίας 
κατά τη μετάβαση από τη μια σχολική βαθμίδα στην άλλη.

H κουλτούρα ορισμένων συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης όμως είναι αρκετά διαφορετική 
από αυτή του δημοτικού σχολείου, ενίοτε δε και εντελώς αντίθετη. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν 
σαφή σημάδια μιας αναδυόμενης πολιτικής να μειωθούν αυτές οι διαφορές και να προωθηθεί μια 
στενότερη  σχέση μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών θεσμών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. 
Η σχέση αυτή γίνεται πιο εμφανής σε χώρες όπως η Δανία και η Νορβηγία όπου η προσχολική 
έχει μια δυνατή κοινωνικο-παιδαγωγική παράδοση, με την προσοχή της στραμμένη στη παιδεία με 
την ευρύτερη έννοιά της, θεραπεύοντας την εκπαίδευση και την φροντίδα των μικρών παιδιών ως 
αδιαχώριστα μέρη μιας ολιστικής προσέγγισης στην εργασία με τα παιδιά.

Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου συνέχειας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν 
λειτούργησε ικανοποιητικά σε σχέση με την ιδέα της συνεργασίας και δεν έγινε αποδεκτή από την 
τρέχουσα πολιτική συζήτηση. Στις χώρες όπου εφαρμόστηκε δεν φάνηκε να είχε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης μεταξύ της προσχολικής και δημοτικής 
εκπαίδευσης, αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε σημείο καχυποψίας και τριβών και 
ανταγωνισμού μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.
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Ο σκοπός του προγράμματος 

Το Ερευνητικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση των 
νηπίων στο δημοτικό σχολείο (ΝΗΔΗ) είναι ένα πρόγραμμα μη χρηματοδοτούμενο. Σχεδιάστηκε με 
σκοπό να διερευνήσει το πώς η μετάβαση στο δημοτικό σχολείο θα μπορούσε να γίνει ευκολότερη, 
αναπτύσσοντας βαθύτερες επαγγελματικές σχέσεις και κοινά νοήματα μεταξύ των εκπαιδευτικών 
των δύο σχολικών ιδρυμάτων. Στόχος του ήταν να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της α΄/θμιας 
εκπαίδευσης να βελτιώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις γύρω από το ζήτημα της σχολικής 
μετάβασης και παράλληλα να εμπλουτίσουν τις διδακτικές πρακτικές τους σχετικά με το σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός ενδοσχολικού προγράμματος για την ομαλή μετάβαση των 
νηπίων στο δημοτικό σχολείο.

Το Πρόγραμμα ήταν σχεδιασμένο να διαρκέσει τρία χρόνια προκειμένου να παρακολουθήσει 
την εξέλιξη των νηπίων που συμμετείχαν αρχικά στο πρόγραμμα μέχρι και τη φοίτησή τους στη  
β’ δημοτικού. Η έκφραση όμως της επιθυμίας των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν τις δράσεις τους 
επέκτεινε τη διάρκειά του ακόμη χρονιά. Έτσι το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016.

Η μεθοδολογία του Προγράμματος

Η διαδικασία

Το εν λόγω Πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 2011 ύστερα από πρόσκληση των σχολικών 
συμβούλων κ. Ελευθερίας Σιμιτζή-Δέλλα και της κ. Ελευθερίας Μπασαγιάννη προς την γράφουσα 
για την υλοποίηση και τον συντονισμό ενός Προγράμματος με στόχο την ομαλή μετάβαση των 
νηπίων στο δημοτικό σχολείο. Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή και συντάχθηκε από τη συντονίστρια το 
πλαίσιο του Προγράμματος που συμπεριελάμβανε, μεταξύ άλλων, τους στόχους, τη μεθοδολογία, 
τις προτεινόμενες δράσεις και τα παραδοτέα του.  Η πρόταση εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος η σχετική ανακοίνωση και τα απαραίτητα έγγραφα 
για τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων (Ατομική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
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στις δραστηριότητες του προγράμματος ΝΗΔΗ και Βεβαίωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων). 
Παράλληλα, το συνολικό πακέτο υποβλήθηκε προς στο Υ.Π.Ε.Π.Θ. απ’ όπου και εγκρίθηκε η 
υλοποίησή του.

Η μέθοδος

Ως εργαλείο έρευνας και επιμόρφωσης επιλέχτηκε η συμμετοχική έρευνα δράσης, η οποία 
αξιοποιείται διεθνώς ως ένα δημοκρατικό μεθοδολογικό εργαλείο εμπλοκής των εκπαιδευτικών 
σε ερευνητικές διεργασίες που δίνουν έμφαση στη συστηματική μελέτη των ποικίλων πτυχών 
της διδασκαλίας και της μάθησης στο καθημερινό σχολικό περιβάλλον (Τσάφος & Κατσαρού, 
2000; Katsarou & Tsafos, 2008; Frydaki & katsarou, 2013; Πουρκός & Κατσαρού, 2011 ; Τσάφος και 
Κατσαρού, 2013). 

Αφετηρία της συμμετοχικής έρευνας δράσης στο παρόν Πρόγραμμα αποτέλεσαν τα ευρήματα 
που αναδείχθηκαν από την έρευνα των Γουργιώτου και Αργυροπούλου (Gourgiotou & Argyropoulou, 
2011) με στόχο την αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών και εκπαιδευτικών, 
νηπιαγωγείου και δημοτικού για τη συνέχεια στη μάθηση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό. Η έρευνα, η οποία στηρίχθηκε στο φιλοσοφία της ευθυγραμμισμένης συνέχειας στα 
δύο επίπεδα εκπαίδευσης, αποτέλεσε την αρχική αξιολόγηση του Προγράμματος.Τα δεδομένα 
της λειτούργησαν ως μια πρώτη αποτύπωση των αναγκών των διευθυντών και των εκπαιδευτικών 
για επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση πάνω στο ζήτημα της σχολικής μετάβασης, της 
σχολικής ετοιμότητας και της μαθησιακής συνέχειας των παιδιών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε 
ότι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι σπάνια συνεργάζονται μεταξύ τους για τη σύνδεση των αναλυτικών 
προγραμμάτων, την αξιολόγηση του παιδιού και για τη συνέχεια στη μάθησή του. Δυσκολία 
καταγράφηκε , επίσης, και στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς ιδιαίτερα δε στις 
περιπτώσεις παιδιών όπου η μετάβασή τους συνοδευόταν από ιδιαίτερα προβλήματα. 

Για την υλοποίηση, επίσης, του Προγράμματος ΝΗΔΗ συνέβαλλαν καθοριστικά τα αποτελέσματα 
της Πανελλήνιας έρευνας των Γουργιώτου & Χριστοδούλου-Γκλιάου (2016) που είχε ως στόχο 
τη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών και γονέων για τη σχολική 
μετάβαση και σχολική ετοιμότητα των παιδιών που επηρεάζουν τους τις εκπαιδευτικές πρακτικές 
στην υπαρκτή σχολική πραγματικότητα καθώς  και  τις πρακτικές που υιοθετούν οι γονείς για την 
προετοιμασία και την υποστήριξη των παιδιών τους στο σχολείο. Τα ερευνητικά αποτελέσματα 
ανέδειξαν α) τις πολλαπλές οπτικές της συνέχειας/ασυνέχειας μεταξύ νηπιαγωγείου και δημοτικού, 
β) των ζητημάτων που τη συνοδεύουν και γ) των πεποιθήσεων, των ερμηνειών και του συνόλου των 
σημασιολογικών σχέσεων που περιπλέκονται τόσο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και μέσα 
στην κοινωνία γενικότερα. Η διαδρομή προς την πραγμάτωσης της σχολικής μετάβασης διαγράφεται 
από ευκαιρίες, προοπτικές, προσδοκίες αλλά και δικαιώματα για όλους τους εμπλεκόμενους.

Προκειμένου, λοιπόν, να δώσουμε νόημα και υπόσταση στην έννοια της σχολικής μετάβασης η 
συμμετοχική έρευνα δράσης, όπου όλα τα μέρη συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την αξιολόγηση του ερευνητικού σχεδίου αποτέλεσε μονόδρομο, αφού ικανοποιούσε τρεις 
κυρίως συνθήκες δημοκρατικής διαδικασίας: α) αποδέχθηκε το γεγονός  της πολυπλοκότητας και 
της πολυφωνίας γύρω από το ζήτημα της σχολικής ετοιμότητας, β) έδωσε αξία και φωνή σε όλους 
τους συμμετέχοντες και προώθησε το διάλογο μεταξύ αυτών και της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας 
συγχρόνως ότι όλοι ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινότητα, γ) εστίασε, ανέδειξε και επιχείρησε να 
αντιμετωπίσει τις συστημικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων  (νηπιαγωγείο και δημοτικό) και που δυσκολεύουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ο 
συνεργατικός χαρακτήρας της έρευνας επέτρεψε σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, 
μαθητές, γονείς, φοιτητές, ερευνητές) να συμμετάσχουν εξίσου στην παραγωγή της γνώσης, 
δημιουργώντας μια «μαθησιακή κοινότητα», όπου οι σχέσεις αναπτύχθηκαν κι επεκτάθηκαν μέσα 
από συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διάλογο και  ανάπτυξη νέων συμπεριφορών και 
πρακτικών μετάβασης.
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Η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης

Μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα και χρήσιμη θεωρία που διατυπώθηκε για τη μελέτη των 
μεταβάσεων είναι αυτή των Κοινοτήτων Μάθησης (Miller, 2000; Wenger, et al. 2002; Buffington, 
2003). Είναι μια κοινωνική θεωρία μάθησης, βασιζόμενη στην κοινωνικο-πολιτισμική δομιστική, 
προσέγγιση, η οποία αναπτύχθηκε από τους Lave & Wenger (1991) και επικεντρώνεται στο πώς τα 
σχολεία μπορούν να προάγουν τη μάθηση των εκπαιδευτικών, όπως και αυτή των μαθητών/ριών. 

Ο όρος κοινότητα στο Πρόγραμμά μας χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει μία μορφή 
συνεργασίας, δέσμευσης και αφοσίωσης, δημιουργώντας μία εκπαιδευτική  δομή  για την 
ανάπτυξη και την κοινωνία της γνώσης της σχετικής με τη σχολική μετάβαση. Τον πυρήνα αυτής 
της εκπαιδευτικής κοινότητας δημιούργησαν οι αξίες, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις που 
με εργαλεία τη διαπραγμάτευση, το νόημα και τη συμμετοχή ένωσαν τους εκπαιδευτικούς, γονείς, 
ερευνητές στην κοινή επιδίωξη της συνέχειας στη μάθηση και ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Η 
δημιουργία των Κοινοτήτων Μάθησης στο πλαίσιο του ΝΗΔΗ καλλιέργησε αλληλεπιδράσεις και 
σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης που ενθάρρυναν την προθυμία των μελών να 
διαμοιράζονται τις ιδέες τους, να εκθέτουν την άγνοιά τους, να ρωτούν και να ακούν. Επιπλέον, 
αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο για τη μάθηση, γιατί η μάθηση αποτελεί διανοητική διαδικασία αλλά 
και ζήτημα του «ανήκειν»  (Wenger, et al, 2002). Μέσα στις Κοινότητες Μάθησης, η γνώση αποδομείται 
μέσω του αναστοχασμού και της ανάλυσης, αναδομείται μέσω της δράσης σε συγκεκριμένα πλαίσια 
και συνοικοδομείται μέσα από τη συνεργατική μάθηση με τους συναδέλφους (Stoll et al, 2006).
Πράγματι οι Κοινότητες Μάθησης στο ΝΗΔΗ συνέβαλαν καθοριστικά στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, συμπληρώνοντας το επιμορφωτικό κενό που η Πολιτεία από την πλευρά της 
δεν μπορεί να καλύψει. Μέσα από μια ενεργή και αναστοχαστική διαδικασία μάθησης (active & 
reflective learning process) οι εκπαιδευτικοί  προσανατολίστηκαν στα καθημερινά τους προβλήματα 
και είχαν την ευκαιρία  να δουλέψουν από κοινού, αλλά και με ειδικούς πάνω στο σχεδιασμό, την 
λήψη αποφάσεων και την επίλυσή τους. Δοκίμασαν νέες στρατηγικές και δεξιότητες διδασκαλίας, 
δημιούργησαν καινοτόμο υλικό και το μοιράστηκαν μεταξύ τους.

Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης συνεργασίας ήταν ο εθελοντισμός, η ισοτιμία των εταίρων, 
οι κοινοί στόχοι, ο διαμοιρασμός των ευθυνών στη λήψη αποφάσεων και στα αποτελέσματα της 
εφαρμογής αυτών στην πράξη, καθώς και ο διαμοιρασμός των πόρων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό 
όμως της επιτυχημένης συνεργασίας ήταν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο 
του οποίου ο καθένας αποδέχθηκε ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι ειδικοί/ές κι ότι ενδιαφέρονται 
για το καλό των μαθητών/ριών (Friend & Cook, 2007). Κατά τους Thousand & Villa (αναφέρεται 
στο Wood, 1998), μια επιτυχημένη ομάδα συνεργασίας χαρακτηρίζεται από την ικανότητα των 
μελών της να συνενώνουν τις δεξιότητές τους, να διατηρούν και να ισχυροποιούν τα συναισθήματα 
θετικής αλληλεξάρτησης, να αναπτύσσουν δεξιότητες λύσης προβλημάτων και να κρατούν ο/η 
ένας/μία τον/την άλλον/ην προσωπικά υπόλογο/η για τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες και ευθύνες 
που αναλαμβάνουν (Wood, 1998). 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συνεργατικής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου  και 
του δημοτικού και κατά τη διαδικασία συνσχεδιασμού της συν-διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν 
κοινούς στόχους και εξειδικευμένα αποτελέσματα μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως 
και εργαλεία αξιολόγησης των επιδόσεών τους. Συζήτησαν σχετικά με το υπόβαθρο των γνώσεων των 
μαθητών/ριών, με τις προηγούμενες εμπειρίες μάθησής τους, με τις δεξιότητες που είχαν αναπτύξει 
και όρισαν τα μέσα με τα οποία θα μπορούσαν καλύτερα να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. 
Συναποφάσισαν για την εφαρμογή μιας ή περισσότερων πρακτικών συνδιδασκαλίας, προσδιόρισαν 
και διαμοιράστηκαν τις ευθύνες για κάθε πλευρά του μαθήματος και προγραμμάτισαν το χρόνο της 
διδασκαλίας, βάσει των αναγκών των μαθητών/ριών και των απαιτήσεων των μαθησιακών στόχων. 

Βέβαια, στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού (κυρίως) δεν προβλέπει χρόνο για επαγγελματική 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Όμως και αυτό ακόμη το εμπόδιο ξεπεράστηκε 
αφού οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας λάμβανε χώρα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους/ες 
εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου, σχεδιαζόταν και οργανωνόταν την ώρα των διαλειμμάτων, 
μεταξύ των διδακτικών ωρών ή μετά το πέρας του ημερήσιου διδακτικού ωραρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
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ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ... 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διευθυντής, Δημοτικό Σχολείο Φύλλων

Εισαγωγή

Η ανάγκη για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην ελληνική εκπαίδευση είναι μια γενική παραδοχή, 
ειδικά σήμερα με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται ακόμα σε ένα συγκεντρωτικό και 
γραφειοκρατικό μοντέλο (Βλάχος, 2008˙ Κατσαρός, 2008˙ Κουλουμπαρίτση, 2008) και υποστηρίζεται 
θεσμικά από  παρωχημένες νομοθετικές ρυθμίσεις της δεκαετίας του ’80 (Ν.1566/1985) και του ’90 
(ΠΔ 201/1998). Ακόμα όμως και αν θεωρηθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται 
στις σημερινές απαιτήσεις, η ανάγκη για αλλαγές θα υπήρχε και πάλι αφού το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς ακολουθώντας τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις. 

Το πρόγραμμα Διευκολύνοντας την Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο (στο 
εξής ΝΗΔΗ, από τις λέξεις νηπιαγωγείο και δημοτικό) από τη φύση του ασχολείται με την έννοια 
της αλλαγής αφού το βασικό του αντικείμενο είναι ακριβώς η διαχείριση των εντατικών και ευρέων 
μεταβολών που συμβαίνουν στη ζωή των νηπίων όταν ξεκινούν το δημοτικό. Επίσης οι δράσεις που 
προτείνει προϋποθέτουν μια σειρά από αλλαγές τόσο στις υπάρχουσες αντιλήψεις για τη μετάβαση 
όσο και στις εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούνται στη διαχείρισή της (Γουργιώτου, 2012). 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε κατά πόσο αυτές οι αντιλήψεις και οι πρακτικές θα μπορούσαν 
να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά στη διαχείριση και προώθηση γενικότερων 
εκπαιδευτικών αλλαγών. Αν αυτό συμβαίνει, τότε το πρόγραμμα ΝΗΔΗ παράλληλα με τη μετάβαση 
των νηπίων θα μπορούσε να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στη δική τους 
«μετάβαση»  σε νέες, πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Ως θεωρητικό 
πλαίσιο αναφοράς σε αυτή τη διερεύνηση θα χρησιμοποιηθεί ο Τέταρτος Δρόμος (The Fouth Way) 
των Andy Hargreaves και Dennis Shirley (2009, 2012), μια πρόταση για εκπαιδευτικές αλλαγές που 
βασίζεται σε έρευνες και πρακτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες ανά 
τον πλανήτη. 
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Οι εκπαιδευτικές αλλαγές και ο Τέταρτος Δρόμος

Σύμφωνα με τους Hargeaves και Shirley (2009, 2012) οι εκπαιδευτικές αλλαγές που συνέβησαν 
τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στις αγγλοσαξονικές αλλά και σε άλλες δυτικές ή επηρεασμένες 
από τη Δύση χώρες, θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:

•9στον Πρώτο Δρόμο, κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 οπότε υπήρχε ισχυρή υποστήριξη του 
δημόσιου σχολείου, μεγάλη επαγγελματική ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού και εμπιστοσύνη 
των γονέων προς το δάσκαλο ενώ οι καινοτομίες ήταν κυρίως αποτέλεσμα προσωπικών 
αναζητήσεων χωρίς κεντρική οργάνωση και διάχυση, 

•9στο Δεύτερο Δρόμο, κατά τη δεκαετία του ’80 και τις αρχές του ’90 οπότε άρχισε η μείωση 
των δημοσίων δαπανών για την παιδεία, εισήχθησαν όροι αγοράς στη δημόσια εκπαίδευση 
όπως ο ανταγωνισμός και η επιλογή σχολείου, ενώ καθιερώθηκαν οι συγκριτικές μετρήσεις 
αποτελεσματικότητας σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών στη βάση σταθμισμένων τεστ, 

•9στον Τρίτο Δρόμο, από τα τέλη του ’90 και μέχρι σήμερα οπότε και επιχειρήθηκε να συνδυαστεί 
η ασφάλεια που προσφέρει το κράτος πρόνοιας με την καινοτομικότητα που εμπεριέχει η 
επιχειρηματικότητα και η λειτουργία της αγοράς.

Ασκώντας κριτική στις δύο τελευταίες κατευθύνσεις οι Hargeaves και Shirley υποστηρίζουν ότι 
μέχρι σήμερα, και παρά τα όποια θετικά στοιχεία τους, δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
αφήνοντας πολλές φορές περισσότερα προβλήματα από όσα επέλυσαν. Ο Pasi Sahlberg (2011) που 
αποδέχεται σε μεγάλο βαθμό αυτή την κριτική υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές 
αλλαγές που συντελούνται σε πολλές περιοχές του πλανήτη συνδυάζουν στοιχεία από το Δεύτερο 
και τον Τρίτο Δρόμο σε μια τάση που ονομάζει Παγκόσμια Εκπαιδευτική Μεταρρυθμιστική Κίνηση 
(Global Education Reform Movement) ή απλώς GERM (από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων). 
Σύμφωνα με τον Sahlberg η κίνηση αυτή έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

•9καθιέρωση προτύπων (standards) διδασκαλίας και μάθησης, 

•9έμφαση στη γλώσσα και τα μαθηματικά, 

•9διδασκαλία για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων, 

•9μετρησιμότητα βασισμένη σε τεστ, 

•9αυξημένο γραφειοκρατικό έλεγχο, 

•9μισθό εκπαιδευτικών βασισμένο στην απόδοσή τους, 

•9δανεισμό μεταρρυθμιστικών μοντέλων από άλλες χώρες. 

Οι Hargeaves και Shirley (2012, σ.8) αποδεχόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους την ανάλυση 
του Sahlberg καταλήγουν πως τέτοιου είδους μηχανιστικές και βασισμένες στους νόμους της 
αγοράς κινήσεις, όπως η GERM, δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες καινοτομίας και 
δημιουργικότητας που απαιτεί η εκπαίδευση στον 21ου αιώνα. Σε αντιπαραβολή καταθέτουν τη 
δική τους πρόταση για ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαιδευτικών αλλαγών που το ονομάζουν ο Τέταρτος 
Δρόμος.

Ο Τέταρτος Δρόμος, αντίθετα από τους συνειρμούς που μπορεί να δημιουργήσει το όνομά του, 
δεν είναι μια αλληλουχία από προκαθορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα 
σε μια προδιαγεγραμμένη διαδικασία. Πρόκειται περισσότερο για ένα πλαίσιο που συντίθεται 
από φιλοσοφικές προσεγγίσεις, θεωρητικές αρχές και στρατηγικές δράσης με τα εξής βασικά 
χαρακτηριστικά: 
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ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ 
ΜΙΑ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΙΜΙΤΖΗ-ΔΕΛΛΑ
Σχολική Σύμβουλος

Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 
Παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής, διαρκώς διαπιστώνουμε ότι η ειδική 
αγωγή στηρίζεται πλέον στις αρχές της ένταξης και της συνεκπαίδευσης των παιδιών με και χωρίς 
ειδικές ανάγκες, καθώς και στη δημιουργία ενός «σχολείου για όλους», όπου θα εκπαιδεύονται 
όλα τα παιδιά και δεν θα διακρίνονται μεταξύ τους εξαιτίας της νοητικής, γλωσσικής, σωματικής ή 
συναισθηματικής τους ιδιαιτερότητας. Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει σήμερα το δικαίωμα 
κάθε παιδιού να διδάσκεται στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά της γειτονιάς του (Ζώνιου-Σιδέρη, 2010).

Η Συμπερίληψη αποτελεί μια νεότερη ορολογία που  βασίζεται στην αρχή της ισοτιμίας, με την 
οποία κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να πετύχει τους στόχους του χωρίς περιορισμούς και στην 
αρχή της συνεκπαίδευσης, με την οποία ο μαθητής εργάζεται για την επίτευξη των στόχων του 
στις ίδιες εκπαιδευτικές δομές με τους συνομηλίκους. Ο προσανατολισμός προς την δημιουργία 
συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί πλέον την κυρίαρχη τάση τόσο σε ευρωπαϊκό 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρεία αποδοχή της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης/ inclusive education αποτέλεσε η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994). Το 
συγκεκριμένο κείμενο υποστηρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού στην εκπαίδευση, και 
αναγνωρίζει την ύπαρξη μοναδικών χαρακτηριστικών, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και αναγκών 
μάθησης σε κάθε παιδί. Επιπλέον τονίζει,  ότι το εύρος αυτών των διαφορετικών χαρακτηριστικών και 
αναγκών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και 
την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο οι ατομικές διαφορές αποτελούν 
φυσική ανθρώπινη κατάσταση και ως εκ τούτου η μάθηση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
του κάθε μαθητή και όχι ο μαθητής στον ρυθμό και την φύση της μαθησιακής διαδικασίας. Συνεπώς, 
τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο γενικό σχολείο και τα 
γενικά σχολεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες μέσα από την 
εφαρμογή παιδοκεντρικής παιδαγωγικής από την οποία άλλωστε επωφελούνται όλοι οι μαθητές.
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Ποιοι μαθητές χαρακτηρίζονται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την ειδική αγωγή, βρίσκεται σε μία διαρκή τάση να εκσυγχρονίζεται 
και έχει εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία. Στην Ελλάδα, σύμφωνα  
με τον νόμο της ειδικής αγωγής 3699/2008  «μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες θεωρούνται όσοι, για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής, εμφανίζουν 
σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική 
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.»  Στους μαθητές με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν α) νοητικές 
ανεπάρκειες (νοητική καθυστέρηση, σύνδρομο Down), β) αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, 
αμβλύωπες με χαμηλή όραση), γ) αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), δ) χρόνια μη 
ιάσιμα νοσήματα, ε) διαταραχές ομιλίας − λόγου, στ) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, ζ) άτομα με φυσικές ανεπάρκειες 
(κινητικά προβλήματα), η) σύνδρομο  ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, (ΔΕΠ- Υ), 
θ) διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ι) ψυχικές διαταραχές (άγχος, κατάθλιψη, 
ψυχώσεις), ια) άτομα με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διαταραχές. Στις 
παραπάνω κατηγορίες προστέθηκαν τα άτομα με παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, 
γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να τονίσουμε ότι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμπεριλαμβάνονται  και οι 
χαρισματικοί (ιδιαιτέρως ευφυείς) μαθητέςπου έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και 
ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους 
ομάδα.

Η ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπαίδευση αυτών των παιδιών μπορεί να διευκολυνθεί από την 
κοινωνική αποδοχή και από την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών μονάδων και εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών. Έτσι οι μαθητές αυτοί φοιτούν σε κατάλληλα οργανωμένες και στελεχωμένες δομές 
ειδικής αγωγής όπως τα τμήματα ένταξης, οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΑΕ), η παράλληλη στήριξη και η διδασκαλία στο σπίτι για μαθητές με βαριά ή χρόνια 
προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν την μετακίνηση και τη φοίτηση στο σχολείο.

Όσο και αν για την συμπεριληπτική φιλοσοφία, οι «Ειδικές» εκπαιδευτικές δομές για μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για μαθητές κοινωνικά αποκλεισμένους δεν αποτελούν 
προτεραιότητα, παρόλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις που συντελούν σε επιτυχημένη συμπερίληψη. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η πολιτική ένταξης που εφαρμόζει το σχολείο. Η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των μαθητών που συνεκπαιδεύονται  με τα παιδιά με αναπηρίες καθώς και των 
γονέων των άλλων παιδιών της γενικής τάξης παίζει σπουδαίο ρόλο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στην καλή συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της τάξης. 

Στο νηπιαγωγείο, εφαρμόζεται η αρχή της συμπερίληψης, είτε με την συνεκπαίδευση όλων των 
παιδιών μέσα στην γενική τάξη, είτε με την ύπαρξη των ειδικών δομών. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο, οπότε μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες όλων των 
μαθητών και αυτών με ή χωρίς αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στοχεύει να τους 
συμπεριλάβει ισότιμα στην καθημερινή παιδαγωγική διαδικασία. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην φιλοσοφία και την εφαρμογή της συμπερίληψης

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν το θεμέλιο της συμπερίληψης. Ο ευρωπαϊκός 
φορέας για την ανάπτυξη στην ειδική αγωγή (2012α ) συνοψίζοντας τις απόψεις των νέων για την 
Συμπερίληψη, επισημαίνει ότι μια σημαντική πρόκληση είναι οι στάσεις και η αλλαγή των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών. Πρωταρχικός παράγοντας για την επιτυχία της ένταξης ή συμπερίληψης είναι το 
έμψυχο δυναμικό που αναλαμβάνει να την υποστηρίξει μέσα στο γενικό σχολείο. Κύριο μέλημα του 
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Βοηθώντας  τα νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να επιτύχουν μια ομαλή μετάβαση στο 

δημοτικό σχολείο

εκπαιδευτικού είναι να καθοδηγήσει τον κάθε μαθητή να πετύχει προσωπικούς και μαθησιακούς 
στόχους σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, επιδιώκοντας πρακτικά να υπάρξουν ισότιμες 
ευκαιρίες. Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών 
αυτών, θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος κάθε προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών. Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα 
ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές ανάγκες.

Η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Η μετάβαση αποτελεί σήμερα ένα συγκροτημένο επιστημονικό πεδίο, με σημαντικό φιλοσοφικό 
πλαίσιο και θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο. Η ομαλή μετάβαση του μαθητή από την μία 
εκπαιδευτική βαθμίδα σε μία άλλη, δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή του επιτυχία αλλά, στην 
κοινωνική και συναισθηματική του επάρκεια. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γίνει με τέτοιο τρόπο, 
ώστε τόσο τα παιδιά όσο και οι οικογένειές τους να έχουν μια θετική άποψη για το σχολείο και 
ιδιαίτερα τα παιδιά να έχουν την αίσθηση ότι είναι επαρκείς ως μαθητές. 

Η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιμη περίοδο και είναι καθοριστική για την συνολική ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του ατόμου. Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο 
θεωρείται μια εξαιρετικά σπουδαία εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της 
μετέπειτα σχολικής του πορείας. Για να είναι ομαλή η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο 
στο δημοτικό σχολείο, είναι σημαντικό να υπάρχει «συνέχεια» και εξέλιξη στις εμπειρίες μάθησης 
που αυτά βιώνουν. Η έναρξη του δημοτικού σχολείου θεωρείται μετάβαση ζωής για τα παιδιά και 
τις οικογένειές τους. Καλούνται να προσαρμόζονται σε νέους ρόλους και προσδοκίες και βιώνουν 
καινούριες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές, κατά τη διάρκεια αυτής της 
σχολικής περιόδου, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή 
εξέλιξη του παιδιού, την κοινωνικοποίησή του αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητάς του (Μπαγάκης et al., 2006; Entwisle & Alexander, 1998). Τα βασικά στοιχεία 
που καθορίζουν την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό είναι:

•9Η παροχή συνέχειας στη μάθηση μέσα από τον σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων 
προγραμμάτων για παιδιά του νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού.

•9Η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των 
δύο βαθμίδων

•9Η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση

•9Η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης

•9Η ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και 
γονέων (Γουργιώτου, 2008).

Η ομαλή μετάβαση για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Παρότι το νηπιαγωγείο στοχεύει στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, 
για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών παρουσιάζονται δυσκολίες. Πολύ δε σημαντικές δυσκολίες 
καθυστερήσεις και ασυνέχεια στην εκπαίδευση, διαπιστώνονται κατά την φοίτηση των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εκπαίδευση των μαθητών αυτών δεν είναι μια στατική διαδικασία. 
Είχε εξελιχθεί κατά το παρελθόν με διαφορετικούς τρόπους και συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και 
σήμερα καθώς οι αντιλήψεις, οι πολιτικές και η πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων της ειδικής 
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1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

H ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΑΡΗ

Εισαγωγή

Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα 
ομαλής μετάβασης που υλοποιήσαμε στο 3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με το 1o 
Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου το σχολικό έτος 2013-14. 

Η εργασία είναι μέρος ευρύτερου Ευρωπαϊκού Προγράμματος που σκοπό έχει να αναδείξει 
τη συνεργασία του τρίπτυχου οικογένεια-νηπιαγωγείο-δημοτικό σχολείο. Ιδιαίτερα όμως θέλει 
να επισημάνει τη συμβολή του γονέα στη μετάβαση του παιδιού του από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό έτσι ώστε να προσαρμοστεί ομαλά στα νέα δεδομένα της σχολικής πραγματικότητας. Στο 
πλαίσιο αυτής της προσέγγισης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενδοσχολικές και εξωσχολικές 
δραστηριότητες, οι οποίες είχαν θετικά αποτελέσματα τόσο στην μαθησιακή διαδικασία των 
παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, όσο και στην διεξαγωγή της ομαλής μετάβασης από 
το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο 3ο Νηπιαγωγείο  Αρκαλοχωρίου 
(20 νήπια) και στην α΄ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου (25 μαθητές). Ιδιαίτερη 
βαρύτητα για το θεωρητικό πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος είχε α) η εξοικείωση των 
παιδιών με δραστηριότητες που αφορούν την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
και β) η συμβολή/συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή (παραμυθομαθήματα, παιχνίδια, σχολικές 
γιορτές,  συνοδεία των μαθητών σε εκδηλώσεις, προσκλήσεις στους γονείς να παρακολουθήσουν 
μαθήματα στην τάξη ή να βοηθήσουν), στη συνεργασία τους για την κατασκευή πακέτων με 
παιδαγωγικά παιχνίδια που θα συνοδεύουν τη μαθησιακή δραστηριότητα στο σπίτι και στο σχολείο, 
στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα συμπεριφοράς των παιδιών, 
στην επεξεργασία συστηματικού προγράμματος καθοδήγησής τους, προκειμένου να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους στο σπίτι, στις συμβουλευτικές και ενημερωτικές συναντήσεις είτε προσωπικά είτε 
με τη μορφή της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας με τη συμμετοχή ειδικών πάνω σε θέματα που 
αφορούσαν τους ίδιους.



70 ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Μετάβαση είναι το «πέρασμα» του ανθρώπου από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη 
και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του. Ο άνθρωπος καλείται να προσανατολιστεί και 
να προσαρμοστεί, πολλές φορές γρήγορα, ταυτόχρονα και αιφνίδια σε καινούργια περιβάλλοντα, 
σε καινούργιες συνθήκες ζωής, σε καινούργια πλαίσια δράσης και σε καινούργιες καταστάσεις είτε 
αυτές είναι οικογενειακές είτε επαγγελματικές είτε σχολικές είτε κοινωνικές.

Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές θεωρούνται σε ένα μεγάλο βαθμό μια φυσική διαδρομή 
ή τουλάχιστον, μια απαραίτητη μεταβατική περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου και επομένως, 
συνήθως λαμβάνονται ως δεδομένες. Ωστόσο, όμως, η αλλαγή σχολείου και η μετάβαση από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό θεωρείται μια πολύπλοκη διαδικασία και ένα πολύ καθοριστικό στάδιο 
στην εξέλιξη του μαθητή όσον αφορά κοινωνικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς παράγοντες. 
Και αυτό γιατί τα δύο σχολεία χαρακτηρίζονται από έκδηλες διαφορές όπως: α) το πρόγραμμα, οι 
κανόνες λειτουργίας, η μέθοδος διδασκαλίας, ο τρόπος εργασίας και η αξιολόγηση της σχολικής 
επίδοσης, β) η είσοδος των παιδιών σε μια μεγαλύτερη ομάδα με άλλες απαιτήσεις και συνήθειες, 
γ) ο διαφορετικός ρόλος του γονέα και του παιδιού και δ) οι διαφορετικές προσδοκίες που 
δημιουργούνται σε γονείς, μαθητές και δασκάλους.

Οι λόγοι αυτοί ερμηνεύουν  και το τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα, όσον αφορά την έρευνα 
και την άφθονη βιβλιογραφία που έχει παραχθεί. Πιο συγκεκριμένα η ομαλή μετάβαση από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό, αποτελεί σήμερα ένα συγκροτημένο επιστημονικό πεδίο, με σημαντικό 
φιλοσοφικό πλαίσιο και θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο. Σύγχρονοι επιστήμονες και 
ερευνητές έχουν οριοθετήσει και προσδιορίσει το πλαίσιο της ομαλής μετάβασης, έχοντας έτσι 
δημιουργήσει ένα συνονθύλευμα προτάσεων εφαρμογής, από τις οποίες αναδύεται αντιστοίχως 
μια σύνδεσή τους με τις καθημερινές  δραστηριότητες τις σχολικής ζωής.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πεδίο εξελίσσεται διαρκώς, με σχετικά ερευνητικά προγράμματα 
και μελέτες που καταλήγουν συνήθως σε προτάσεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας και την 
ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας, μεταξύ σχολείου-οικογένειας, σχολείου-τοπικής κοινωνίας και 
νηπιαγωγείου-δημοτικού.

Ανάμεσα στη πληθώρα ερευνών, άλλες προτείνουν σημαντικά θεωρητικά μοντέλα, όπως το 
μοντέλο των ικανοτήτων, στο οποίο περιορίζεται η περίοδος της μετάβασης σε μία δεδομένη 
χρονική στιγμή και η προσαρμογή του παιδιού κατά την περίοδο αυτήν γίνεται αντιληπτή με όρους 
των χαρακτηριστικών του  όπως η ηλικία του, το επίπεδο ωρίμανσης του αλλά και οι γνώσεις 
και οι ικανότητες που έχει αποκτήσει έως τότε (Downer, Driscoll, and Pianta, 2006). Άλλες όμως 
προτείνουν το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο, το οποίο καταλήγει σε στρατηγικές και πρακτικές 
όπου ενισχύουν την ολιστική συνεργασία μεταξύ γονέων, τοπικής κοινωνίας και σχολείου, με 
δεδομένο τη σταθερότητα και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ τους και τις θετικές επιδράσεις που 
απορρέουν από αυτή για τη γνωστική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
(Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000). Το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο, όπου αντιμετωπίζει το νήπιο 
ολιστικά, υποστηρίζει την: α) διασφάλιση της ομαλής εισόδου και προσαρμογής των νηπίων στο 
δημοτικό σχολείο, μέσω της προετοιμασίας των παιδιών και των γονέων τους και της συνεχούς 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, β) παροχή συνέχειας 
και σταθερότητας μέσα από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ οικογένειας, 
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι ο  σχεδιασμός 
αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων συνεργασίας και ωρών κοινής εργασίας για παιδιά του 
νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού, γ) εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης, 
συνδέοντας την ανάπτυξη του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεïκής 
υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης και δ) ανάπτυξη και καλλιέργεια θετικών, 
αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων  (Γουργιώτου, 2008).

Αυτά άλλωστε είναι και τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν μια επιτυχημένη ομαλή μετάβαση 
των νηπίων στο δημοτικό μια μετάβαση συνεχής, δομημένη από σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα με 
την ενεργό συνεργασία μεταξύ σχολείου (εκπαιδευτικοί, διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης), 
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γονέων, παιδιών και τοπικής κοινωνίας (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000). Παράλληλα, αυτή η 
συνεργασία, η οποία θεωρείται  απαραίτητη, σημαντική και αναπόφευκτη, είναι ευδιάκριτη στα 
μάτια των μικρών παιδιών και τα βοηθάει στο να αποβάλλουν το άγχος, την αβεβαιότητα, τη φοβία, 
την ανησυχία και την αγωνία για το καινούργιο, που τους φέρνει σε σύγκρουση με τη δυνατότητά 
τους για μάθηση (Γουργιώτου, 2008).

Επομένως, η συνεργασία και η ανάπτυξη θετικών σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ των παραπάνω 
προσώπων–κλειδιά, ενισχύει την επιτυχημένη μαθησιακή εμπειρία στο δημοτικό σχολείο, η οποία 
δεν περιλαμβάνει μόνο την ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή αλλά κυρίως τη διαπαιδαγώγησή 
του και την καλλιέργεια της κοινωνικής και συναισθηματικής του εξέλιξης (Κουλάκη, 2011). Γι 
αυτό εξάλλου είναι σημαντικό αυτή η εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού να γίνει 
με τέτοιο τρόπο, ώστε: α) να αποκτήσει το παιδί θετική εικόνα για τις ικανότητές του ως μαθητής, 
β) να πιστέψει στις δυνατότητές του, γ) να προβλέψει, να διαχειριστεί και να ελέγξει τις αλλαγές 
της μετάβασης, δ) να νιώσει ότι μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, και ε) να αναπτύξει θετική 
στάση απέναντι στο δημοτικό σχολείο και εν τέλει να βιώσει τη γνώση ως μια θετική πρόκληση 
(Κουλάκη, 2011).

Ο ρόλος των γονέων στη διαδικασία της ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο 
στο δημοτικό σχολείο

Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο των γονέων στην 
ομαλή μετάβαση του παιδιού τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο 
διερεύνησης, όσο και σε πρακτικό επίπεδο εμπλοκής τους. O ρόλος τους θεωρείται ξεχωριστός και 
ποικίλει σε βαθμό προετοιμασίας, ετοιμότητας και πιθανής δυσκολίας (Ακριτίδης, 2010). Μέσα από 
τις καθοριστικότατες ενέργειές τους, μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, μπαίνουν σε διαδικασία να αναπτύξουν δραστηριότητες οι 
οποίες μπορούν να ενταχθούν και στην οικογενειακή πρακτική και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν 
τις δεξιότητες των παιδιών τους και την επιθυμητή συμπεριφορά τους και να τα οδηγήσουν στη 
σχολική επιτυχία. Αυτός άλλωστε είναι και ο ορισμός της γονεϊκής εμπλοκής: ο,τιδήποτε κάνει ο 
γονιός για να βοηθήσει τη σχολική πορεία, την επίδοση του παιδιού του, την εξέλιξη της νοημοσύνης 
του, τη συναισθηματική και κοινωνική του εξέλιξη, τη βιολογική του ωρίμανση και την ανάπτυξη 
μιας θετικότερης στάσης προς το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία. Φαίνεται πως όλες αυτές 
οι θετικές ενέργειες των γονέων, εισπράττονται από το παιδί ως τροφοδότηση συναισθηματικής 
στήριξης και οδηγούν στην βελτίωση των επιδόσεών του και στην ψυχοπνευματική εξέλιξή του 
(Ακριτίδης, 2010). Με άλλα λόγια το παιδί που εισπράττει απαισιοδοξία από το περιβάλλον του 
αναχαιτίζεται, ενώ αυτό που απολαμβάνει την αισιοδοξία, προχωρά με σταθερό βηματισμό. 
Επιπλέον δημιουργείται και στο μυαλό του παιδιού μια εικόνα ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας, 
συνέχειας και συνεργασίας και όχι μια εικόνα  αντίπαλων «στρατοπέδων» ανάμεσα στην οικογένεια, 
στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο, μιας και ο γονιός παίζει το ρόλο-κλειδί αφού βρίσκεται 
ανάμεσα στο παιδί και τους εκπαιδευτικούς και μπορεί καλύτερα από κάθε άλλον να εξομαλύνει 
διαφορές, να γεφυρώσει χάσματα και ασυμφωνίες που γεννούν άγχη (Γουργιώτου, 2008). Πιο 
συγκεκριμένα, οι γονείς ασκούν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μετάβασης του παιδιού τους 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Πρώτον, γιατί η συνεχής συμμετοχή τους στη διαδικασία 
της μετάβασης προσφέρει μια πολύ καλή ευκαιρία στους ίδιους να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες 
για το παιδί τους και να παρουσιάσουν πτυχές της προσωπικότητάς του, τις οποίες πιθανόν να 
μην έχουν αντιληφθεί οι εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγός-δάσκαλος). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν 
στα ενδιαφέροντά του, τις κοινωνικές και συναισθηματικές του ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις και 
δεξιότητές του, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Δίδεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να 
δημιουργηθούν σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς  που μπορεί να αποβούν χρήσιμες αργότερα στις 
σχέσεις των παιδιών με άλλους εκπαιδευτικούς. Δεύτερον, γιατί δίδεται η ευκαιρία στους γονείς 
να πληροφορηθούν και να γνωρίσουν τη σχολική καθημερινότητα, και να πράξουν ανάλογα με τις 
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δυνατότητες ή τις αδυναμίες του παιδιού τους, να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς  και να 
ενεργούν υποστηρικτικά στην διαδικασία της μάθησης (Ήργης, 2010). Ενσωματώνονται έτσι στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργώντας άλλοτε ως εμψυχωτές, υποστηρικτές, συμπαραστάτες, 
συνήγοροι του παιδιού και συνεργοί στη λήψη αποφάσεων και άλλοτε ως εκλεπτυσμένοι και 
ευέλικτοι παιδαγωγοί για το ίδιο τους το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η αγωνία, η 
ανησυχία και  το άγχος για το νέο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου και τα νέα πρόσωπα 
που θα περιστοιχίσουν το παιδί (διευθυντής, δάσκαλος, συμμαθητές) και  αυξάνεται ο βαθμός 
προετοιμασίας, ετοιμότητας και ενσωμάτωσης του ίδιου του παιδιού στο δημοτικό σχολείο (Mar-
ghetts, 2003). Τρίτον, γιατί δημιουργούνται νέες σχέσεις με άλλους γονείς και φορείς που στηρίζουν 
και τους ίδιους ψυχολογικά και εκκολάπτονται έτσι ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Επιπλέον είναι 
μια συνεργασία που και ο εκπαιδευτικός μαθαίνει πολύτιμες πληροφορίες για το παιδί, που με 
κάποιο άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να τις μάθει, αλλά και ο ίδιος ο γονιός δέχεται την καθοδήγηση 
για καλύτερη υποστήριξη και επίβλεψη του ίδιου του παιδιού. Όπως π.χ. το να διδαχτούν για το πώς 
να δίνουν θετική ανατροφοδότηση και να ενισχύουν τα κίνητρα των παιδιών τους, προλαμβάνοντας 
με αυτόν τον τρόπο και μαθησιακές δυσκολίες και προβληματικές συμπεριφορές. Κατά γενική 
ομολογία η γνώση των γονέων άλλωστε, μειώνει κιόλας και τον φόβο προς το άγνωστο, καθώς οι 
γονείς έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τα κενά και να απαντήσουν στις απορίες του παιδιού 
τους σχετικά με το τι θα συναντήσει στο δημοτικό σχολείο και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του, 
χωρίς να τις εμπλουτίζουν με τις δικές τους σκέψεις και συναισθήματα. Επίσης, βοηθάει στο να 
συγκρατήσουν και να ελέγξουν τις δικές τους αγωνίες, φόβους, ανησυχίες, προσδοκίες σε θέματα 
μάθησης και αγωγής έτσι ώστε να αποφύγουν τυχόν λάθη, που μπορεί να σταθούν αφορμή για ένα 
κακό ξεκίνημα. Βασική προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί και η αντιμετώπιση της 
μετάβασης όχι μόνο με επιείκεια και ανοχή, αλλά και με διάθεση «εκπαίδευσης», για να μπορέσει 
το παιδί να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες.

Εκ παραλλήλου το σχολείο προσπαθεί με την σειρά του να αξιοποιήσει και να επεκτείνει τις 
μαθησιακές δραστηριότητες, φορέας των οποίων είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Προσπαθεί 
δηλαδή να δείξει στους γονείς ότι μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή μετάβαση των παιδιών 
τους, εφόσον τους δίνεται μια καθοδήγηση–πρότυπο για την επαφή τους με τον εν λόγο τομέα. 
Συνεπώς δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες για την συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και στη λήψη 
αποφάσεων, για συμβουλευτικές και ενημερωτικές επισκέψεις γονέων στο σχολείο και γνωριμίας με 
το δάσκαλο και για την επεξεργασία συστηματικού προγράμματος καθοδήγησής τους, προκειμένου 
να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Εξάλλου θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι λόγω του ότι 
το νηπιαγωγείο αποτελείται από ένα μωσαϊκό οικογενειών και ως επί το πλείστο γονέων, όπου 
ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες, κοινωνική τάξη και εκπαιδευτικές εμπειρίες,  
έχει καθήκον να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες των λιγότερο προνομιούχων 
οικογενειών, «εξομοιώνοντάς» τις με περισσότερο προνομιούχες μέσα από στρατηγικές ρεαλιστικής 
και ορθολογιστικής παρέμβασης, με παροχή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών και των γονέων 
τους έτσι ώστε οι γονείς να μη νιώθουν απληροφόρητοι και αδύναμοι μπροστά στις ειδικές γνώσεις 
του εκπαιδευτικού (Ακριτίδης, 2010).

Περί της εμπλοκής των γονέων από την εμπειρία μας

Στο Νηπιαγωγείο μας τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε με δική μας πρωτοβουλία να εμπλέξουμε 
όλο και περισσότερο τους γονείς των νηπίων στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Η 
πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τις εξής διαπιστώσεις: α) ο γονιός δεν έχει ποιοτική σχέση με το 
παιδί του, β) ο γονιός νιώθει ενοχές που δεν έχει ποσοτική σχέση με το παιδί του, γ) ο γονιός δε 
γνωρίζει τη διαφορά ποσοτικής και ποιοτικής σχέσης με το παιδί του, δ) δεν έχει ποιοτική σχέση όχι 
γιατί είναι αδιάφορος αλλά γιατί έχει άγνοια, ε) ο γονιός πάντα θέλει να «δώσει» στο παιδί του όσο 
γίνεται περισσότερα πράγματα, στ) η προσφορά του γονιού συνδέεται με τις υψηλές προσδοκίες 
που έχει για το παιδί του και αυτό τον κάνει υπερπροστατευτικό και καταπιεστικό και ζ) εξηγώντας 
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5Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Εισαγωγή

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο σηματοδοτεί ένα νέο και σημαντικό 
στάδιο εξέλιξης τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειάς του. Το θεατρικό παιχνίδι είναι 
μια ευχάριστη και δημιουργική δραστηριότητα για τα μικρά παιδιά και γι’ αυτό και ένας ιδεώδης 
τρόπος διευκόλυνσης αυτής της μετάβασης. 

Εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα

Το παρακάτω σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 και συγκεκριμένα άρχισε 
στις 6/3/2014 και ολοκληρώθηκε στις 13/6/14.

Στη δράση ενεπλάκησαν οι εξής εκπαιδευτικοί: Κριτσιλίδου Παρθένα, νηπιαγωγός, Κυδωνιέως 
Ειρήνη, δασκάλα της α΄ τάξης, Μπουγκά Ευαγγελία, δασκάλα της γ΄ τάξης, Κωνσταντίνος  
Πιτσουλάκης, γυμναστής, Καλογεράκης Γιώργος, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν οι Σχολικές μονάδες: 2/
θέσιο Ολοήμερο Νηπ/γείο Καστελλίου, 10/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου. Οι παραπάνω δύο 
σχολικές μονάδες συστεγάζονται, γεγονός που διευκόλυνε πολύ την υλοποίηση της δράσης.

Στη δράση συμμετείχαν: 17 παιδιά νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα 9 νήπια και 8 προνήπια μεταξύ 
των οποίων 3 παιδιά, 2 νήπια και 1 προνήπιο ήταν αλβανικής καταγωγής. Το κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο των παιδιών μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μεσαίο, δεδομένου ότι το νηπιαγωγείο 
βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου.  Γενικά θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις επιδιώξεις του προγράμματος.

Από την μεριά του δημοτικού συμμετείχαν 16 μαθητές της α΄ τάξης, 9 κορίτσια και 7 αγόρια, 
δύο εκ των οποίων ήταν Αλβανικής καταγωγής. Σχετικά με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ισχύει 
ότι και παραπάνω. Αρκετά παιδιά της πρώτης δυσκολεύτηκαν να ενσωματωθούν στην νέα μεικτή 
ομάδα που σχηματίστηκε με τα νήπια και συγκεκριμένα να συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι 
ενεργά. Επιπλέον συμμετείχαν 24 μαθητές της γ΄ τάξης, 8 αγόρια και 16 κορίτσια. Σχετικά με το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ισχύει ότι και παραπάνω. Τα παιδιά της τρίτης δημοτικού συμμετείχαν 
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στην πλειοψηφία τους . Από τη β’ τάξη συμμετείχαν 15 μαθητές, 6 αγόρια και 9 κορίτσια, 2 εκ των 
οποίων ήταν αλβανικής καταγωγής. Με τα παιδιά της συγκεκριμένης τάξης τα νήπια παρακολούθησαν 
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία διδακτική ώρα.

Οι γονείς αγκάλιασαν το πρόγραμμα και η πλειοψηφία των γονιών του νηπιαγωγείου συμμετείχε 
στη συνάντηση –ενημέρωση που οργάνωσε το νηπιαγωγείο με τίτλο: «Είμαι έτοιμος για το δημοτικό 
σχολείο». Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ενώ η πρόσκληση έγινε προς όλους τους γονείς του 
νηπιαγωγείου (3 τμήματα), τελικά στη συνάντηση –ενημέρωση ήρθαν κυρίως οι γονείς των παιδιών 
του τμήματος που συμμετείχε στο Πρόγραμμα. Αλλά και οι γονείς των μαθητών του δημοτικού 
συμμετείχαν με ενθουσιασμό όπου τους ζητήθηκε.

Σκοπός της δράσης

Ο γενικότερος σκοπός της δράσης ήταν η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο 
δημοτικό σχολείο, μέσα από τη δημιουργία ενός κοινού τόπου συνάντησης των δύο σχολικών 
μονάδων. Με τη δράση αυτή επιδιώξαμε την απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που 
επικρατούν και φορτίζουν τα νήπια με προκαταλήψεις για το δημοτικό σχολείο με την ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο 
βαθμίδων προκειμένου να πετύχουμε την εξασφάλιση της συνέχειας στις εμπειρίες των παιδιών 
και ευκαιρίες για δημιουργία νέων. Βασικό στόχος ήταν η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία 
της μετάβασης των παιδιών τους στο δημοτικό ώστε να ενισχύσουμε την οικοδόμηση σχέσεων 
εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας μαζί τους, καθώς και τη συνειδητοποίηση από τη μεριά 
τόσο των γονιών όσο και των εκπαιδευτικών για τη σημασία της ενότητας, της συνέχειας και της 
συνεργασίας στη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών.

Ειδικότεροι στόχοι της δράσης

Συγκεκριμένα οι ειδικότεροι στόχοι που επιδιώχθηκαν μέσα από το πρόγραμμα ήταν:

99 Η γνωριμία και η εξοικείωση με το χώρο του δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα με τους 
χώρους που βρίσκονται πέρα από τα γνωστά όρια του νηπιαγωγείου.

99 Η γνωριμία των νηπίων με τον τρόπο λειτουργίας του δημοτικού σχολείου (πρόγραμμα, 
ειδικότητες εκπαιδευτικών, κ.ά.)

99 Η επαφή με νέους κανόνες, όρια, δικαιώματα και υποχρεώσεις στο νέο χώρο και μέσα σε ένα 
οργανωμένο περιβάλλον.

99 Η ενίσχυση δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάλυσης δεδομένων, ερμηνείας αυτών, έκφρασης  με 
τον προφορικό λόγο.

99 Η γνωριμία τους με τις συμβάσεις της γραφής.

99 Η αναγνώριση λέξεων, γραμμάτων κεφαλαίων και πεζών, η αντιγραφή λέξεων. 

99 Η αναγνώριση των σύμβολων των αριθμών μέχρι το 10 και η ικανότητα να κάνουν 
προσθαφαιρέσεις.

99 Η γνωριμία του μαθήματος της ιστορίας και συγκεκριμένα των αρχαιοελληνικών μύθων με 
παιγνιώδη τρόπο.

99 Η εξοικείωση με το μάθημα της φυσικής αγωγής.



251Σχολική μετάβαση και θεατρικό παιχνίδι: σημείο συνάντησης παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων

Ειδικότερα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι επιδιώχθηκε τα παιδιά:

99 Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους δημιουργικά μέσα από την κίνηση, τη μουσική, το χορό.

99 Να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους 
προβληματισμούς τους.

99 Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την αναπαραστατική τους σκέψη.

99 Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και γενικά την αισθητική τους αντίληψη.

99 Να εκφράσουν και να υπερνικήσουν τυχόν συστολές, ανασφάλειες, φοβίες σχετικά με  το 
«Μεγάλο Σχολείο».

99 Να αναπτύξουν θετικό  αυτοσυναίσθημα και αυτοπεποίθηση.

99 Να έρθουν σε επαφή  και συνεργασία με μεγαλύτερα παιδιά και να μάθουν να συνεργάζονται 
μαζί τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού (δρώμενα, προετοιμασία γιορτής).

Το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση και ο ρόλος του στη βιωματική μάθηση.

Σε μια διαδικασία ολόπλευρης ανάπτυξης του ατόμου, συστατικό και αναγκαίο στοιχείο είναι η 
ενεργός συμμετοχή του σ’ αυτή. Έτσι το άτομο δεν είναι παθητικός δέκτης που υφίσταται αυτό που 
έχουν αποφασίσει οι άλλοι για λογαριασμό του αλλά συμμετέχει ενεργά, εκφράζοντας τις δικές του 
ανάγκες και επιθυμίες. Στη συνάντηση, δηλαδή του παιδιού με τη νέα γνώση συμμετέχουν ο νους, 
το συναίσθημα και το σώμα του (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010).

Η βιωματική μάθηση διευκολύνει το παιδί να συνδέσει την εξωτερική συναισθηματική εμπειρία 
και να αφομοιώσει τη νέα γνώση. Είναι γνωστό πως θυμόμαστε και ανακαλούμε κυρίως ό,τι 
βιώσαμε με τις αισθήσεις μας, την κίνησή μας, τη φαντασία μας (Τριλίβα –Αναγνωστοπούλου, 
2008). Όταν η γνώση γίνεται δική μας, όχι θεωρητικά αλλά βιωματικά, μπορούν να αλλάξουν οι 
στάσεις και οι συμπεριφορές μας και να αναπτυχθούν οι αξίες μας. Κατ’ αυτό τον τρόπο η μαθησιακή 
διαδικασία επεκτείνεται πέρα από τη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων στη διαδικασία 
συναισθηματικής ολοκλήρωσης και στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Στη 
βιωματική –επικοινωνιακή προσέγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, πρακτικές 
και τεχνικές προερχόμενες από μεθόδους του θεάτρου και των Καλών Τεχνών (Μπακιρτζής, 2006). 
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως το θεατρικό παιχνίδι, η μουσικοκινητική αγωγή και τα εικαστικά 
δίνουν τη δυνατότητα για βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας και τους άλλους και διευκολύνουν 
το δέσιμο της ομάδας. Η τέχνη προϋποθέτει ολόπλευρη συμμετοχή του εαυτού. Συμμετέχοντας με 
τις αισθήσεις, το σώμα, το συναίσθημα ανοίγονται νέες πύλες αντίληψης για τον κόσμο. Τα παιδιά 
έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν πληρέστερα, να κινητοποιήσουν το κρυμμένο, πολλές φορές, 
δημιουργικό δυναμικό τους.

Γιατί μέσα από το θεατρικό παιχνίδι;

Τα παιχνίδι είναι μια ανθρώπινη λειτουργία. Ο άνθρωπος μέσα από το παιχνίδι νιώθει χαρά, 
μαθαίνει, επικοινωνεί.

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια ευχάριστη και δημιουργική δραστηριότητα για τα παιδιά. Δια 
μέσου του θεάτρου το παιδί βιώνει και εκφράζει με ελεύθερο τρόπο τα συναισθήματά του, τις 
σκέψεις του, οτιδήποτε το απασχολεί. Το σχολείο είναι ιδεώδης χώρος για θεατρικό παιχνίδι. Γι’ 
αυτό και το θεατρικό παιχνίδι σήμερα εντάσσεται μέσα στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής. 
Σ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αισθητικής αγωγής ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
αποτελεί την κοίτη μέσα στην οποία συναντιούνται όλες οι επιμέρους καλλιτεχνικές πρακτικές 
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΝΗΔΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ

Εισαγωγή

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα στη συζήτηση περί 
εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην επαγγελματική αλλά 
και την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης αποτελεί μια 
διαδικασία εξίσου σημαντική με την ίδια την επιμόρφωση που χαρακτηρίζεται από συνθετότητα, 
εξαιτίας των πολλών και διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή. Στο παρόν 
κείμενο παρουσιάζεται  στο σύνολό της η αξιολόγηση του Προγράμματος ΝΗΔΗ . Το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης. Η 
διερεύνηση αφορά τις αντιδράσεις και τη μάθηση των συμμετεχόντων, τη στήριξη που παρέχεται 
από το πλαίσιο, καθώς και την εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από το 
εν λόγω πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αξιολόγησης του προγράμματος δίνει έμφαση 
τόσο στα αποτελέσματα του προγράμματος όσο και σε όψεις της διαδικασίας. Έτσι, επιχειρεί 
μια αποτίμηση της ποιότητας αυτής της διαδικασίας αλλά και της “αποτελεσματικότητας” του 
προγράμματος. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς, προϊστάμενες/
νοι νηπιαγωγείου, διευθυντές/τριες δημοτικού) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αφορούσαν 
δεδομένα α) σχετικά με την επίδραση του προγράμματος στην ετοιμότητα των παιδιών, το 
περιεχόμενο και την διαδικασία υλοποίησης  των δράσεων και γ) τη συνολική εφαρμογή του 
προγράμματος.

Μεθοδολογία της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος ΝΗΔΗ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο 
μοντέλο του Guskey (2000) για την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα μοντέλο πέντε επιπέδων, το καθένα από τα οποία προϋποθέτει 
τη διερεύνηση όλων των προηγούμενων. Το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στις αντιδράσεις των 
συμμετεχόντων και η διερεύνηση αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. Οι επιμέρους τομείς – αντικείμενα που διερευνήθηκαν στο συγκεκριμένο 
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επίπεδο σχετίζονταν με την επίτευξη των στόχων, το περιεχόμενο, τις διδακτικές προσεγγίσεις, το 
παιδαγωγικό κλίμα όπως είχε διαμορφωθεί κ.λπ. Το επόμενο επίπεδο αναφέρεται στη μάθηση των 
συμμετεχόντων και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των γνώσεων που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες 
από την επιμορφωτική διαδικασία. Το τρίτο επίπεδο σχετίζεται με τη στήριξη που παρέχεται σε 
επίπεδο σχολείου για την εφαρμογή και αξιοποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 
από την επιμόρφωση.. Το τέταρτο επίπεδο αναφέρεται στην εφαρμογή από την πλευρά των 
συμμετεχόντων της νέας γνώσης και των δεξιοτήτων. Εδώ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
καθημερινή πρακτική εφαρμογή της νέας γνώσης. Συνήθως, τα δεδομένα συλλέγονται αφού 
περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης. Τα εργαλεία 
συλλογής των δεδομένων είναι και εδώ ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, μελέτη των ατομικών 
φακέλων επιτευγμάτων, αναστοχαστικά κείμενα κ.λπ. Το πέμπτο και τελευταίο επίπεδο αναφέρεται 
στις επιδράσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα. Πρόκειται για την επίδραση της επιμόρφωσης στους 
τελικούς αποδέκτες που είναι οι μαθητές.

Για την επίτευξη μιας πληρέστερης αξιολόγησης της επιμορφωτικής δράσης αξιοποιήσαμε τη 
διερεύνηση της προϋπάρχουσας κατάστασης, που αφορά τις προσδοκίες των συμμετεχόντων από 
το συγκεκριμένο σεμινάριο και την ήδη υπάρχουσα γνώση των υπό πραγμάτευση θεματικών. Τη 
διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στη διαδικασία της αξιολόγησης προτείνει ο Stake (1967), 
κάνοντας αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
και περιλαμβάνει σε αυτή τις γνώσεις, τις προσδοκίες, τις δεξιότητες κ.λπ. των συμμετεχόντων. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Stake προτείνει ένα θεωρητικό σχήμα αξιολόγησης, γνωστό ως το μοντέλο των δύο 
όψεων (Stake 1967). Σύμφωνα με αυτό, η αξιολόγηση έχει δύο βασικές όψεις την Περιγραφή και την 
Κρίση. Αυτές οι δύο όψεις αναπτύσσονται σε τρεις φάσεις του σεμιναρίου: α) στην πρώτη φάση όπου 
γίνεται η μελέτη των υπαρχουσών συνθηκών και περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες, προσδοκίες 
των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών αλλά και τα χαρακτηριστικά του φορέα υλοποίησης του 
σεμιναρίου, β) στη δεύτερη φάση της παρέμβασης δίνεται έμφαση στην αλληλουχία των σχέσεων, 
την αλληλεπίδραση δηλαδή μεταξύ των διαφόρων συντελεστών του σεμιναρίου και, τέλος, γ) στην 
τρίτη φάση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής προσπάθειας (Δημητρόπουλος 1999α). Από το 
θεωρητικό σχήμα του Stake αξιοποιήθηκε η διερεύνηση των υπαρχουσών συνθηκών (διερεύνηση 
προσδοκιών και επιπέδου γνώσεων).

Με αυτόν τον τρόπο συνδυάστηκε η πρόταση του Guskey με την πρόταση του Stake. Ο συνδυασμός 
διαφορετικών μοντέλων εφαρμόζεται συχνά σε διαδικασίες αξιολόγησης επιμορφωτικών 
προγραμμάτων για την επίτευξη πληρότητας στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων 3. Πιο 
συγκεκριμένα διερευνήθηκαν:

91.  Η υπάρχουσα κατάσταση. Πρόκειται για τη διερεύνηση των προσδοκιών των 
εκπαιδευτικών από το επιμορφωτικό σεμινάριο, του επιπέδου επίτευξης και 
επιβεβαίωσης των προσδοκιών αυτών, καθώς και της προγενέστερης γνώσης των 
εκπαιδευτικών για τις θεματικές περιοχές που κάλυπτε το πρόγραμμα. Η διερεύνηση 
των προσδοκιών έγινε σε δύο φάσεις, κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του. Εργαλείο 
διερεύνησης αποτέλεσε η κλίμακα διερεύνησης των προσδοκιών, ένα ερωτηματολόγιο 
17 ερωτήσεων/δηλώσεων. Και στις δύο φάσεις της διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε το 
ίδιο εργαλείο με μια επαναδιατύπωση των ερωτήσεων/ δηλώσεων.

92.  Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Οι επιμέρους τομείς – ειδικά αντικείμενα που 
αξιολογήθηκαν στο συγκεκριμένο επίπεδο αφορούν: τη γενική ικανοποίηση, τον 
επιμορφωτή, τις εργασίες που ανατέθηκαν, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ζητήματα 
οργάνωσης. Η διερεύνηση των αντικειμένων του συγκεκριμένου σταδίου έγινε με μια 
κλίμακα 49 ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία αποτελούσαν και τα κριτήρια-δείκτες 
της αξιολόγησης.
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