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Μοντέλα μετάβασης 

Εισαγωγή

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η μετάβαση χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές 
προσώπων, κανόνων, ρόλων και από αλλαγές στο ρυθμό και τον τρόπο εργασίας. Οι 
σχέσεις και ο ρόλος του παιδιού αλλά και των γονέων αλλάζουν. Ο βαθμός ανταπό-
κρισης των γονέων και των παιδιών στις προσδοκίες που απορρέουν από τους και-
νούργιους ρόλους εξαρτάται από την ετοιμότητα της οικογένειας να συμβάλλει στη 
μάθηση, την ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία του παιδιού. Εξαρτάται εξίσου, όχι 
μόνο από το πόσο η οικογένεια προετοιμάζει το παιδί για τη σχέση του με το σχολείο 
αλλά και από την προετοιμασία που το ίδιο το σχολείο έχει κάνει για να υποδεχτεί 
τα παιδιά και να τα στηρίξει στη διαχείριση των νέων ρόλων και απαιτήσεων (αντα-
ποκρισιμότητα σχολείου). Τέλος, σημαντικό παράγοντα καθιστούν και οι επιδράσεις 
του ευρύτερου κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος στο βαθμό ανταπόκρισης των 
γονέων στις απαιτήσεις του σχολείου (ετοιμότητα τοπικής κοινότητας-πολιτείας).

Επιδιώκοντας τη βαθύτερη γνώση όλων των πτυχών του πολύπλοκου αυτού ζητή-
ματος και τη μελέτη των παραμέτρων που αλληλεπιδρούν στη μετάβαση των μικρών 
παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό οι επιστήμονες ανέπτυξαν κατά καιρούς 
διάφορα θεωρητικά μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά εκφράζουν ένα θεωρητικό σύστημα 
αποτελούμενο από στρατηγικές και διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν την ομαλή 
πρόσβαση και προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο, καθώς και τις συνεπαγόμενες 
δραστηριότητες που το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο υιοθετούν για τη γεφύ-
ρωση του χάσματος των εμπειριών των παιδιών από τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(πολιτιστικά πλαίσια) (Margetts,1999). Βασιζόμενα σε γενικότερες επιστημολογικές 
παραδοχές, προσεγγίζουν τα μοντέλα αυτά από διαφορετικές οπτικές ή αναδεικνύ-
ουν από διαφορετικές πτυχές την έννοια της σχολικής μετάβασης. Καθένα από αυτά 
τα μοντέλα αναγνωρίζει και κατηγοριοποιεί μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι συμ-
βάλλουν στη σχολική επιτυχία. Τέλος, διαφοροποιούνται, τόσο ως προς το βαθμό 
έμφασης που δίνουν στις διαφορετικές διεργασίες, όσο και ως προς το χρόνο που 
χρειάζεται για να ερμηνεύσουν τη σχολική επιτυχία των παιδιών κατά τη διάρκεια 
της μετάβασης στην πρώτη δημοτικού (Rimm – Kaufman, & Pianta, 2000).
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Στο χώρο της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και της ανθρώπινης ανάπτυξης εκφρά-
ζονται τρεις βασικές θεωρήσεις, ή αλλιώς «κοσμοθεωρίες» ή «μεταφορές» (Pepper, 
1942) για τη φύση της πραγματικότητας, γνωστές ως μηχανισμός, οργανισμός και 
σύστημα. Κάθε μια από αυτές τις κοσμοθεωρίες συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο αντι-
λήψεων που προσπαθούν να εξηγήσουν τη φύση της πραγματικότητας (οντολογία), 
τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κατανοήσει αυτή (επιστημολογία), καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να την εξερευνήσει (μεθοδολογία).

Η μηχανιστικική θεωρία σύμφωνα με το Pepper αντιλαμβάνεται τον κόσμο και 
καθετί που περιλαμβάνει μέσα του, όπως τα φυτά, τα ζώα, τα ανθρώπινα σώματα 
κλπ., μονοδιάστατα ως μια τεράστια «μηχανή», την οποία προκειμένου να την κατα-
νοήσουμε και να την εξερευνήσουμε χρειάζεται να την αναλύσουμε στα διάφορα 
μέρη της (parts)1 Η αποσύνθεση του σύμπαντος στα συστατικά του στοιχεία, προκει-
μένου να αυξηθεί το επίπεδο καταληπτότητάς2 του, ονομάζεται αναγωγισμός. Πολλά 
φαινόμενα όμως, δεν είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά με μόνο δυνατό όπλο τον 
αναγωγισμό. Στη μηχανιστική προσέγγιση της σχολικής τάξης, για παράδειγμα, οι 
ξεχωριστοί, ατομικοί, γνωστικοί μηχανισμοί των μαθητών και του εκπαιδευτικού, τα 
τεχνολογικά μέσα και οι υποδομές δεν αθροίζονται, έτσι ώστε να προκύψει μια μέση 
αξιολόγηση της μαθησιακής λειτουργίας της τάξης (Θεοχαρόπουλος, 2009). Η θεω-
ρία αυτή οδηγεί σε μια ντετερμινιστική άποψη για τον κόσμο, μέσα από την οποία 
περιγράφεται μια εικόνα που αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελευθερίας στην ανθρώ-
πινη συνείδηση (Tudge, Freitas, & Doucet, 2009).

Η οργανικιστική κοσμοθεωρία, επίσης, πιστεύει ότι υπάρχει μια μόνο γνωστή 
πραγματικότητα, ένα ανοικτό σύστημα3, η οποία ποτέ δεν είναι δυνατόν να γίνει 
κατανοητή μέσα από την πειραματική έρευνα, διότι η σχέση αιτίας-αποτελέσματος 
δεν υπάρχει. Αντίθετα, οι εκφραστές αυτής της κοσμοθεωρίας υποστηρίζουν τις ανα-
δυόμενες ιδιότητες της πραγματικότητας, ότι η ίδια δηλαδή πραγματικότητα αναδύ-
εται με ένα συστηματικό ή διαλεκτικό τρόπο μέσα από μια πολύπλοκη σχέση όλων 
των παραγόντων που την αποτελούν. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την επιστημονική 
άποψη, η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναδύεται από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων ανάπτυξης του ατόμου και του 
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. Παρά-
δειγμα μεταφοράς της οργανιστικής αντίληψης για τον Pepper είναι ο «ανθρώπινος 
οργανισμός», που σημαίνει ότι η δομή και η λειτουργία μιας κοινωνίας μπορούν να 
συγκριθούν με εκείνες ενός έμβιου όντος (Tudge, Freitas, & Doucet, 2009).

1  Ως μέρη θεωρούμε τα στοιχεία που συνθέτουν ένα σύστημα (κύτταρα, μόρια, άνθρωποι, 
κοινωνικές μονάδες, κ.ά.).
2  Αποδίδεται ο όρος comprehensibility (Churchman, 1991).
3  Το σύστημα είναι μια νοητική κατασκευή η οποία περιγράφει την πραγματικότητα, δεν είναι 
όμως η πραγματικότητα.
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Οι εκφραστές της τρίτης θεωρίας, αυτή της συστημικής, πιστεύουν ότι δεν υπάρ-
χει μόνο μια πραγματικότητα, αλλά μια ποικιλία από διαφορετικές πραγματικότητες, 
η κάθε μία από τις οποίες εξαρτάται από την ιδιαίτερη κοινωνική, οικονομική, πολι-
τισμική και ιστορική φύση της ομάδας που την εξετάζει. Η συστηµική σκέψη ως δια-
επιστηµονική (transdisciplinary) κοσµοθεωρία και επιστηµολογία προσδίδει τερά-
στια σηµασία στη σύνθεση των επιστηµονικών κλάδων και µελετά τα φαινόµενα ως 
συστήµατα, εξετάζοντας τις µεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Τα συστήµατα 
είναι κάτι παραάνω από ένα άθροισµα στοιχείων και η αλλαγή σε ένα στοιχείο προ-
καλεί αναπόφευκτα αλλαγή και στα υπόλοιπα.

Η θεωρία αυτή, ορίζει ως σύστημα ένα σύνολο στοιχείων που βρίσκονται σε αλλη-
λεπίδραση και βασικές της θέσεις είναι ότι: 1. Ένα σύστημα καθορίζεται ως ένα 
σύνολο στοιχείων, τα οποία δεν είναι δεδομένα γενικά, αλλά καθορίζονται από την 
οπτική από την οποία τα προσεγγίζει ο παρατηρητής, 2. Τα συστήματα χαρακτηρί-
ζονται από τις αλληλοεξαρτήσεις των στοιχείων τους, 3. Τα συστήματα οριοθετού-
νται σε σχέση με το περιβάλλον τους και ανάλογα με το πόσο είναι διαπερατά τα 
όριά τους, χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά ή κλειστά συστήματα, 4. Τα συστήματα είναι 
ιεραρχικά δομημένα, 5. Τα συστήματα χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της «ανα-
δυτικότητας» (Willke, 1996) δηλαδή τη δυνατότητα που ενυπάρχει στα συστήματα 
να αναδύεται από αυτά (και από το όλον και από τα στοιχεία τους) μια καινοφανής 
ιδιότητα, που μας είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόησή τους, και 6. Τα συστήματα 
τείνουν προς την ομοιόσταση (εσωτερική συνοχή).

Όπως και οι εκφραστές της οργανικιστικής κοσμοθεωρίας, οι συστημικοί επιστή-
μονες βλέπουν κάθε πραγματικότητα ως ένα χαρακτηριστικό πολλών παραγόντων 
(άτομο, περιβάλλον, χρόνος), αλλά διαφοροποιούνται από αυτούς διότι πιστεύουν 
ότι αυτό που έχει σημασία στην ανθρώπινη ανάπτυξη διαφέρει κατά μήκος των δια-
φόρων συστημάτων. Η συστημική προσέγγιση εμπεριέχει την αλληλεπίδραση και 
κυρίως το σύνολο των σχέσεων αλληλεξάρτησής των επιμέρους στοιχείων του υπό 
μελέτη συστήματος Ο Pepper προκειμένου να περιγράψει αυτήν την κοσμοαντίληψη 
χρησιμοποιεί τη μεταφορά του «ιστορικού γεγονότος», εννοώντας τις «ανθρώπινες 
δραστηριότητες» (Tudge, Freitas, & Doucet, 2009). Η συστημική προσέγγιση επικυ-
ρώνει τα γεγονότα μέσω σύγκρισης της συμπεριφοράς του μοντέλου με την πραγμα-
τικότητα. Οι αρχές της συστημικής προσέγγισης θα οδηγήσουν στην οργάνωση της 
γνώσης υπό μορφή μοντέλων που θα μεταφέρονται, θα εφαρμόζονται / προσαρμό-
ζονται αποτελεσματικά σε όλες τις επιστημονικές περιοχές.

Σύμφωνα με το συστημικό μοντέλο η εκπαίδευση είναι ένα σύστημα, το οποίο 
αποτελείται από στοιχεία που λειτουργούν ως ένα σύνολο προκειμένου να επιτελέ-
σουν ένα κοινό στόχο (Betts, 1992). Υπάρχει τέτοια αλληλεξάρτηση μεταξύ των στοι-
χείων, ώστε η αλλαγή σε ένα στοιχείο να έχει επιπτώσεις σε όλο το σύστημα.

Με βάση τη συστημική θεωρία για να υπάρξει αλλαγή και βελτίωση στην εκπαί-
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δευση πρέπει να συνεξετασθεί όλο το φάσμα των συναφών παραμέτρων, από την 
αξιολόγηση και τα αναλυτικά προγράμματα, μέχρι τη χρηματοδότηση των σχολείων, 
την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και το σχολικό κλίμα (Holzman, 1993: 18).

Σύμφωνα με τον Banathy (1991: 80) εκπαιδευτικό σύστημα υψηλών προδιαγρα-
φών είναι το ανοικτό, πλουραλιστικό και σύνθετο σύστημα, του οποίου τα βασικά 
χαρακτηριστικά είναι:

1)  Η διαρκής αλλαγή και η εναρμόνιση με άλλα συστήματα του περιβάλλοντος 
(π.χ. κοινωνία, οικογένεια κ.ά.).

2)  Η αναγνώριση της διαρκούς έκρηξης πληροφοριών και ικανοποίηση δύο ειδών 
μάθησης, (α) της εξειδίκευσης και της διαφοροποίησης, καθώς και (β) της 
γενίκευσης, της σφαιρικότητας και της διαθεματικότητας.

3)  Η ικανότητα αυτορρύθμισης, αυτοδιόρθωσης και αυτοδιαχείρισης.

Για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα τέτοιο ανοικτό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει 
να μεταβούμε από το «διοικητικό και, γενικά, οργανωτικό, ντετερμινισμό» σε πιο 
συμμετοχικά σχήματα οργάνωσης (Betts, 1992: 39; Anderson, 1993: 16). Δεδομένων 
λοιπόν των διαφορετικών οντολογικών, επιστημολογικών και μεθοδολογικών προ-
σεγγίσεων, που όπως ήταν φυσικό επηρέασαν και την Επιστήμη της Εκπαίδευσης, 
αναπτύχθηκαν κατά καιρούς και τα αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα, τα οποία επιχει-
ρούν να περιγράψουν το ζήτημα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
σχολείο. Ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου δεν είναι απλά να περιγραφούν τα αντι-
προσωπευτικότερα και περιεκτικότερα μοντέλα μετάβασης, αλλά περισσότερο να 
οριοθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση το θεωρητικό μοντέλο πάνω στο 
οποίο βασίστηκε η έρευνά μας, αφού είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν μπο-
ρούμε να χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία μιας συγκεκριμένης κοσμοθεωρίας για να 
αποδείξουμε πτυχές μιας άλλης κοσμοθεωρίας.

3.1  Το μοντέλο επίδρασης των χαρακτηριστικών του παιδιού 
(child effects model)

Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου  αιώνα διαπιστώνεται ένα ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον γύρω από το ζήτημα της σχολικής μετάβασης και ετοιμότητας, με έρευνες που 
επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες που καθιστούν 
τα παιδιά «νοητικά προετοιμασμένα» για τη σχολική τους επιτυχία. Οι εκπρόσωποι 
της λεγόμενης αναπτυξιακά νευρολογικής ωρίμανσης ή ηλικιακής ωρίμανσης υπο-
στήριζαν ως βασική θέση την αναμονή των διανοητικών διεργασιών, για την είσοδο 
ενός παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Το μοντέλο επίδρασης των χαρακτηριστικών του 
παιδιού ή μοντέλο ετοιμότητας ή μοντέλο ωρίμανσης, ή μοντέλο ικανοτήτων όπως 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μοντέλα μετάβασης

63

αναφέρεται από τους Pianta & RimmKaufman (2000) στο άρθρο τους με τίτλο «An 
Ecological Perspective on the Transition to Kindergarten: A Theoretical Framework 
to Guide Empirical Research» αποτέλεσε το κατεξοχήν εφαρμοζόμενο μέχρι σήμερα 
μοντέλο μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό σχολείο σε όλο τον κόσμο. Το μοντέλο 
αυτό ορίζει τη μετάβαση ως ένα περιορισμένο χρονικό γεγονός (το τέλος της φοίτη-
σης του παιδιού στο νηπιαγωγείο) και καθορίζει ως σημαντικούς παράγοντες για την 
ομαλή προσαρμογή του νηπίου στο δημοτικό σχολείο, αυτούς που σχετίζονται μόνο 
με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού και τις γνωστικές και ακαδημαϊκές του 
δεξιότητες (Pianta, & Rimm,Kaufman, 2000: 495; Αλευριάδου, κ.ά., 2008 · Γουρ-
γιώτου, 2008). Για παράδειγμα, η χαμηλή κοινωνική θέση του παιδιού (Alexander, & 
Entwisle, 1988; Entwisle & Alexander, 1993 in Pianta & Rimm-Kaufman, 2000: 495), 
η γνωστική ετοιμότητα και η ευφυΐα (Christian, Morrison, & Bryant, 1998; Pianta & 
McCoy, 1997; Reynolds, 1991 in Pianta & Rimm-Kaufman, 2000: 495), οι γλωσσικές 
ικανότητες (Sturner, Funk, & Green, 1996; Walker, Greenwood, Hart & Carta, 1994 in 
Pianta & Rimm-Kaufman, 2000: 495), το γένος (Ellwein, Walsh, Eads, & Miller, 1991 
in Pianta & Rimm-Kaufman, 2000: 495), η εθνικότητα (Stone & Gridley, 1991 in Pianta 
& Rimm-Kaufman, 2000: 495) και η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, (Rimm-Kaufman, 
1996; Schoen & Nagle, 1994; Skarpness & Carson, 1987 in Pianta & Rimm-Kaufman, 
2000: 495) έχουν αποδειχθεί ότι διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη 
της σχολικής επίδοσης (Pianta, & Rimm-Kaufman, 2000: 495; Heaviside, & Farris, 
1993; Zill, & Collins, 1995 in Pianta & Rimm-Kaufman, 2000: 495). Με άλλα λόγια, 
το συγκεκριμένο μοντέλο «ταυτίζει την προσαρμογή με τη σχολική ετοιμότητα» με 
τον ισχυρισμό ότι η σχολική ετοιμότητα είναι προσωπικό χαρακτηριστικό, το οποίο ή 
έχει ή δεν έχει ένα παιδί, κατά την είσοδό του στο σχολείο (Αλευριάδου, κ.ά., 2008 & 
Γουργιώτου, 2008). Σύμφωνα με την άποψη αυτή η ομαλή μετάβαση των παιδιών στο 
σχολείο οφείλεται στα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, χωρίς να προσμετρούνται 
οι γνώσεις, οι στάσεις και οι δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει από το ευρύτερο 
κοινωνικό τους περιβάλλον (Βλέπε σχήμα 1) (Downer, Driscoll, and Pianta, 2006 στο 
Γουργιώτου, 2008).
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Σχήμα: Το μοντέλο των επιδράσεων του παιδιού 

 

β) Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων (Direct effects model) 

Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού και οι επιδράσεις που δέχεται από το άμεσο περιβάλλον του (σχολείο, 
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αποτελέσματα της επιτυχούς μετάβασης του παιδιού. Η ποιότητα των σχέσεων 

με τους συνομηλίκους, όπως το αν το παιδί γνωρίζει άλλα παιδιά στην τάξη που 

θα ενταχθεί, χαρακτηριστικά της οικογένειας, όπως η γονική ευαισθησία και η 

παρακίνηση, οι ιδιότητες της γειτονιάς όπως οι εμπειρίες βίας, παραμέλησης, 

παραβατικότητας ανηλίκων ή και οι πιο θετικές εμπειρίες, όλα έχουν άμεση, 

μετρήσιμη επίδραση στη συμπεριφορά των παιδιών και στις ακαδημαϊκές τους 

επιδόσεις στο σχολείο. 

Παιδί  Παιδί 

ΣχήΜα 1: Το μοντέλο των επιδράσεων του παιδιού
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3.2 Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων (Direct effects model)

Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά του παιδιού και 
οι επιδράσεις που δέχεται από το άμεσο περιβάλλον του (σχολείο, γειτονιά, συνομή-
λικοι και οικογένεια) παίζουν σημαντικό ρόλο στη σχολική προσαρμογή του. Αρκε-
τές μελέτες παρέχουν σαφείς ενδείξεις πως οι άμεσες επιδράσεις των διαφορετικών 
αυτών πλαισίων είναι αξιοσημείωτες. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά του σχολι-
κού περιβάλλοντος όπως η ομάδα των παιδιών, το μέγεθος της τάξης, το αναλυ-
τικό πρόγραμμα (Preschool Curriculum Evaluation Research Consortium, Institute 
Of Education Sciences, U.S. Department Of Education, 2008) και η διδασκαλία συν-
δέονται με τα αποτελέσματα της επιτυχούς μετάβασης του παιδιού. Η ποιότητα των 
σχέσεων με τους συνομηλίκους, όπως το αν το παιδί γνωρίζει άλλα παιδιά στην τάξη 
που θα ενταχθεί, χαρακτηριστικά της οικογένειας, όπως η γονική ευαισθησία και η 
παρακίνηση, οι ιδιότητες της γειτονιάς όπως οι εμπειρίες βίας, παραμέλησης, παρα-
βατικότητας ανηλίκων ή και οι πιο θετικές εμπειρίες, όλα έχουν άμεση, μετρήσιμη 
επίδραση στη συμπεριφορά των παιδιών και στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις στο 
σχολείο.

Παρατηρώντας προσεκτικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά (βλέπε σχήμα 2) οδη-
γούμαστε στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων δίνει έμφαση σε 
όλους εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν στη μετάβαση του παιδιού στο δημο-
τικό σχολείο, αλλά δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα του ίδιου του παιδιού να επιδρά 
με τη σειρά του στα διάφορα περιβάλλοντα μέσα στα οποία ζει και αναπτύσσεται 
(RimmKaufman, & Pianta, 2000).
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Παρατηρώντας προσεκτικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων δίνει έμφαση σε όλους 

εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν στη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό 

σχολείο, αλλά δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα του ίδιου του παιδιού να επιδρά με 

τη σειρά του  στα διάφορα περιβάλλοντα μέσα στα οποία ζει και αναπτύσσεται 

(Rimm- Kaufman S. E. & Pianta R. C. , 2000).  
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Σχήμα: Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων 

 

 

γ) Το μοντέλο των έμμεσων επιδράσεων (Indirect effects model) 

Το εξελισσόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τους παράγοντες που 

επιδρούν στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού οδήγησε στη διατύπωση 

ενός ευρύτερου μοντέλου μετάβασης, άμεσα συνδεδεμένου με το προηγούμενο, 

αυτό των έμμεσων επιδράσεων. Το συγκεκριμένο μοντέλο, αναγνωρίζει τόσο τις 

άμεσες όσο και τις έμμεσες επιδράσεις του περιβάλλοντος που επηρεάζουν το 

παιδί, μετρώντας ταυτόχρονα τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν 

μεταξύ του παιδιού και των κοινωνικών σχέσεων. Έρευνες για τις έμμεσες 

Εκπαιδευτικοί  Συνομήλικοι  Εκπαιδευτικοί Συνομήλικοι

Γειτονιά  Οικογένεια  Γειτονιά Οικογένεια

Παιδί 
Παιδί 

ΣχήΜα 2: Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων
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3.3  Το μοντέλο των έμμεσων επιδράσεων  
(Indirect effects model)

Το εξελισσόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν 
στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού οδήγησε στη διατύπωση ενός ευρύτερου 
μοντέλου μετάβασης, άμεσα συνδεδεμένου με το προηγούμενο, αυτό των έμμεσων 
επιδράσεων. Το συγκεκριμένο μοντέλο, αναγνωρίζει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες επιδράσεις του περιβάλλοντος που επηρεάζουν το παιδί, μετρώντας ταυ-
τόχρονα τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ του παιδιού και 
των κοινωνικών σχέσεων. Έρευνες για τις έμμεσες επιδράσεις του περιβάλλοντος, 
υπογραμμίζουν τη σημασία των συνομηλίκων, της οικογένειας, της γειτονιάς και 
τη σπουδαιότητα των επιδράσεων αυτών όταν οι παράγοντες επηρεάζουν το παιδί 
συνδυασμένα και ταυτόχρονα (Hay, 2005; Quinn, & Hennessy, 2010; Vaden-Kiernan, 
O’Brien, Tarullo, Zill, McKey, & D’Elio, 2010; McArthur, 2014). Τα χαρακτηριστικά 
των παιδιών, αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον μέσω μίας διαδικασίας συναλλαγής 
(το παιδί επηρεάζεται από το περιβάλλον του και το περιβάλλον επηρεάζεται από τα 
χαρακτηριστικά του παιδιού σε κάποιο βαθμό). Έρευνα σχετικά με τις αλληλεπιδρά-
σεις των συνομηλίκων δείχνει τις διασυνδέσεις των σχέσεων των παιδιών και κατα-
δεικνύει τη σημασία των έμμεσων επιδράσεων. Στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
αποδεικνύεται ότι η κοινωνική συμπεριφορά των γονέων επηρεάζει τις κοινωνικές 
σχέσεις των παιδιών με συνομηλίκους τους στη πρώτη δημοτικού (Cowan, & Cowan, 
2009). Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε εξωστρεφείς οικογένειες έχουν περισσότερες 
δυνατότητες να δημιουργήσουν επιτυχείς σχέσεις με συνομηλίκους τους και να επω-
φεληθούν από αυτές στην εξέλιξη των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων. Αντίθετα, τα 
παιδιά από πολύ εσωστρεφείς οικογένειες βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο δεδομένου 
ότι υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις με συνομηλί-
κους τους.

Επιπλέον και η συμμετοχή της οικογένειας στη σχολική ζωή του παιδιού επι-
δρά έμμεσα στις εμπειρίες και στις σχέσεις των παιδιών (Malsch, Green, & Kothari, 
2011; Buttery, & Anderson, 1999; Christenson, & Sheridan, 2001; Drake, 2000; 
Rosenkoetter, Schroeder, Roud, Hains, Shaw, & K. McCormick, 2009). Η επικοινωνία 
εκπαιδευτικού-οικογένειας, η συνάφεια μεταξύ οικογενειακής και σχολικής εκπαί-
δευσης, η αμοιβαία στήριξη, η συνεργατική διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ 
γονέων και εκπαιδευτικών αλλά και οι προσδοκίες των γονέων για τη σχολική επι-
τυχία των παιδιών τους, αποδεικνύεται ότι συμβάλλουν στη μετάβαση των παιδιών 
στο σχολείο. Όταν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θέτουν ακαδημαϊκούς και κοινω-
νικούς στόχους, ενισχύουν τη συνέχεια μεταξύ οικογένειας και σχολείου, διευκολύ-
νοντας τη μετάβαση του παιδιού από το σπίτι στο σχολείο. Η έρευνα γι’ αυτές τις 
έμμεσες επιδράσεις έδειξε ότι η υποστήριξη των σχέσεων από την πλευρά της οικο-
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γένειας μπορεί να μειώσει το άγχος του παιδιού που συνοδεύει τη μετάβαση του στην 
πρώτη δημοτικού. Για τα παιδιά που προέρχονται από μη ευνοημένα οικογενειακά 
περιβάλλοντα, οι σχέσεις αυτές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή 
μετακίνηση τους, καθώς η ποιότητα αυτών των σχέσεων μπορεί να εξουδετερώσει 
άλλου είδους μειονεκτήματα που οφείλονται στο κοινωνικό τους περιβάλλον (Tudge, 
Hogan, Snezhkova, Kulakova, & Etz, (2000).

Επίσης, οι εμπειρίες που βιώνουν τα παιδιά στο πλαίσιο της γειτονιάς τους επι-
δρούν σημαντικά στις σχολικές τους επιδόσεις αφού το περιβάλλον της γειτονιάς 
μεσολαβεί με έμμεσο τρόπο στις κοινωνικές και σχολικές εμπειρίες των παιδιών, 
καθώς τα γεωγραφικά όρια της γειτονιάς καθορίζουν σε ποιο σχολείο θα μεταβεί το 
κάθε παιδί (τουλάχιστον όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση). Αυτοί οι παράγοντες 
επηρεάζουν τις βασικές πτυχές της μετάβασης στο σχολείο, συμβάλλουν στην εξοι-
κείωση των παιδιών και στη συνέχεια επηρεάζουν τις σχέσεις των παιδιών με τους 
συνομηλίκους τους. Επιπλέον καθορίζουν την εξοικείωση των γονέων με το σχολείο 
και την πιθανή συμμετοχή τους σε αυτό και συμβάλλουν στον βαθμό που το παιδί θα 
προσαρμοστεί στο χώρο του σχολείου και στο ευρύτερο περιβάλλον.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η μελέτη των έμμεσων επιδράσεων (βλέπε 
σχήμα 3) περιγράφει ότι οι σχέσεις μεταξύ περισσοτέρων του ενός συστημάτων (π.χ. 
συνομήλικοι και σχολείο, οικογένεια και σχολείο, γειτονιά και σχολείο) έχουν μία 
αμοιβαία αλληλεπίδραση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις εμπειρίες της μετάβασης. 
Παρά το γεγονός όμως ότι το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει την πολύπλοκη συμβολή 
των σχέσεων σε θέματα σχολικής προσαρμογής, επικεντρώνεται στη στατική φύση 
αυτών των σχέσεων (RimmKaufman, & Pianta, 2000).
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Σχήμα: Το μοντέλο των έμμεσων αντιδράσεων 

 

 

δ) Το μοντέλο των δυναμικών επιδράσεων 

 

Η γνώση μόνο των άμεσων και των έμμεσων επιδράσεων των διαφορετικών 

περιβαλλόντων μέσα στα οποία ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά, όσον αφορά την 

προσαρμογή τους στο σχολείο, δεν μας εξασφαλίζουν μια συνολική εικόνα της 

σχολικής μετάβασης (Rimm- Kaufman S. E. & Pianta R. C. , 2000).  

Τις ελλείψεις αυτών των προαναφερθέντων μοντέλων επιχείρησαν να 

καλύψουν οι υποστηρικτές της συστημικής θεωρίας, οι κυριότεροι εκπρόσωποι 

των οποίων είναι ο Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 2005 Bronfenbrenner & 

Μorris, 1998, 2006) και ο Vygotsky (1987, 1993 · βλέπε επίσης Tugdge & 

Scrimsher, 2003). Οι ερευνητικές εργασίες τους έχουν ως επίκεντρο τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες (Tudge, 2008 · Tudge, Freitas, & Doucet, 2009) αν 

και η φύση των δραστηριοτήτων που ο καθένας προτείνει, διαφέρει μεταξύ τους. 
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Εκπαιδευτικοί  Συνομήλικοι  Εκπαιδευτικοί Συνομήλικοι

Εκπαιδευτικοί  Συνομήλικοι  Εκπαιδευτικοί Συνομήλικοι

Παιδί 
Παιδί 

ΣχήΜα 3: Το μοντέλο των έμμεσων αντιδράσεων
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3.4 Το κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο

Τι είδους όμως ανθρώπινων δραστηριοτήτων είχαν στο νου τους οι εκπρόσωποι της 
συστημικής θεωρίας και με ποιον τρόπο αυτές συμβάλλουν στη γνωστική ανάπτυξη 
του παιδιού;

Ο Vygotsky (1962, 1978, 1988) διατυπώνοντας τη γνωστή σε όλους μας κοινωνι-
κοπολιτισμική θεωρία, εντάσσει το ζήτημα της γνωστικής ανάπτυξης σε μια προο-
πτική ιστορική και συγχρόνως πολιτισμική, μετατοπίζοντας το κέντρο της γνωστι-
κής ανάπτυξης από τη διαδικασία της εσωτερικής δόμησης (μέσω της ανακάλυψης 
του περιβάλλοντος και της επενέργειας στα αντικείμενα) που υποστήριξε ο Piaget, 
στη διαδικασία ιδιοποίησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που βιώνει ένα παιδί 
στον περιβάλλοντα κόσμο. Η θεωρία του ονομάσθηκε πολιτιστικο-ιστορική, γιατί οι 
αλληλεπιδράσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές μόνο αν ληφθεί υπόψη ο πολιτισμός, 
έτσι όπως αυτός εξελίσσεται μέσα στον ιστορικό χρόνο στον οποίο λαμβάνουν χώρα 
αυτές οι αλληλεπιδράσεις (Cole, 2005 Daniels, 2005; Tudge, & Scrimsher, 2003). Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, δύο σημαντικοί συντελεστές διαδραματίζουν πρωταρχικό λόγο σε 
αυτήν τη διαδικασία: τα συμβολικά συστήματα και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
(Foulin, Mouchon, 2002). Aπό τη στιγμή της γέννησής τους τα παιδιά εισέρχονται σε 
έναν κοινωνικό κόσμο που περικλείεται από διάφορα μέσα (διαμεσολαβητικά εργα-
λεία), τα οποία είναι διαθέσιμα στον πολιτισμό τους (αφηγήσεις, βιβλία, ταινίες, 
τρόποι μάθησης του πολιτισμούς τους, κ.ά.). Στο σχήμα 4 μπορούμε να διακρίνουμε 
την ενεργή και αλληλεπιδραστική φύση των σχέσεων του παιδιού και του κοινωνικού 
περίγυρου έτσι όπως το εμπνεύστηκε ο Vygotsky. 

δραστηριότητες & 
αλληλεπιδράσεις

Ο οργανισμός ως 
πρωταγωνιστής 
της ανάπτυξης

Η κοινωνία ως 
πρωταγωνιστής 
της ανάπτυξης

διαμεσολαβητικά εργαλέια

& Πολιτ ιστικά εργαλεία

ΣχήΜα 4:
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Ο Vygotsky περιέγραψε τις δραστηριότητες εκείνες που δημιουργούν τη Ζώνη 
της Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) (Zone of Proximal Development), καθώς τα παι-
διά αλληλεπιδρούν με ενήλικες ή συνομηλίκους τους και εξελίσσονται, αποκτώντας 
γνώσεις και εμπειρίες μέσα από αυτές τις κοινωνικές διαδράσεις. Αυτές οι δραστηρι-
ότητες διαφοροποιούνται όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών που 
εμπλέκονται, τη φύση των περιβαλλόντων όπου αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν 
χώρα, καθώς και το πολιτιστικό και χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματώ-
νονται (Tudge, Freitas, & Doucet, 2009). Ας δούμε, όμως, τι εννοούν οι επιστήμο-
νες όταν αναφέρονται στα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού; Ο Vygotsky σε όλες 
σχεδόν τις εργασίες του (1931/1937, 1934/1987, 1935/1994) επιχειρηματολογεί ότι 
τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού σχηματίζονται παράλληλα με τα κοινωνικά 
του χαρακτηριστικά. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές του παιδιού 
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του κοντινού περιβάλλοντός του, 
συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται σε αυτό 
(Tudge, Freitas, & Doucet, 2009). Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι βιολογικοί ή οι περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες μπορούν να παράγουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα ανά-
λογα με τα κοινωνικά ή πολιτιστικά συγκείμενα (Tudge, Freitas, & Doucet, 2009).

Επεξηγώντας τη θεωρία του για τη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) όπως 
αναφέρει ο ίδιος (Βιγκότσκι, 1993: 86) «η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στην απόσταση ανά-
μεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται από την ανεξάρ-
τητη επίλυση προβλημάτων, και στο επίπεδο της εν δυνάμει ανάπτυξης, όπως αυτή 
καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση των ενηλί-
κων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομήλικους». Η ΖΕΑ ορίζει τις λειτουργίες 
που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, αλλά βρίσκονται στη διαδικασία της ωρίμανσης και 
τις λειτουργίες που ενδεχομένως θα ωριμάσουν στο εγγύτερο μέλλον, αλλά βρίσκο-
νται προς στιγμήν σε εμβρυακή κατάσταση (Vygotsky, 1978: 86). Η έμφαση αυτής της 
θεωρίας σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών είχε τεράστια επιρροή στην 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης (Hayes, 2004a).

Αναλυτικότερα ο Vygotsky μας εξηγεί ότι το παιδί εσωτερικεύει κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις μέσω των οποίων μπορεί να μάθει και να αναπτυχθεί. Χρησιμοποιεί την 
εσωτερικοποίηση και την ανασυγκρότηση για να μάθει μέσα από νέες εμπειρίες, και 
καθώς αντιμετωπίζει τις νέες καταστάσεις, αναπτύσσει πιο εξελιγμένους τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Ο ρόλος του ενήλικα φαίνεται να είναι αυτός του «καθοδηγητή-
διευκολυντή». Εντός της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης ο Vygotsky θεωρεί ότι τα 
παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να αναπτύξουν ανώτερες νοητικές λειτουργίες.

Το ίδιο χρονικό διάστημα η διατύπωση από τον J. Bruner της έννοιας του «πλαι-
σίου υποστήριξης» ή της «σκαλωσιάς» (scaffolding) (Wood, Bruner, & Ross, 1976), ως 
μια διαδικασία βοήθειας ή συνεργασίας ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικα, έρχεται 
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να συμπληρώσει τη θεωρία της ΖΕΑ. Η διαδικασία αυτή συντελείται όταν ένας ενή-
λικας βοηθά ένα παιδί να φτάσει στο επόμενο επίπεδο της ανάπτυξης, όταν δηλαδή 
ο ενήλικας (ή κατάλληλοι συνομήλικες) μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει 
και να καθοδηγήσει το παιδί να επεκτείνει τις γνώσεις του. Στη συνέχεια ο ενήλικας, 
αφήνει σταδιακά το παιδί να πραγματώσει την εργασία του, χωρίς υποστήριξη, καλ-
λιεργώντας έτσι την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και συμβάλλοντας στην απόκτηση 
αυτονομίας εκ μέρους του παιδιού. Ο δύο αυτές θεωρίες συνέβαλλαν καθοριστικά 
στον προσδιορισμό μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας, αφού, όπως μας θυμίζει ο 
Hayes, «προσέφερε στους ψυχολόγους και στους εκπαιδευτικούς, ένα θεμελιώδες 
παιδαγωγικό εργαλείο για την ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών και την 
κατανόησή τους» (2004α: 87).

Ωστόσο, μερικοί επιστήμονες θεωρούν ότι, αν και οι έννοιες της ΖΕΑ και της σκα-
λωσιάς υποστηρίζονται και υιοθετούνται ευρέως από εκπαιδευτικούς, δεν είναι πάντα 
απόλυτα κατανοητές από αυτούς (Lambert, & Clyde, 2000; Valsiner, 1997). Διατυπώ-
νεται επίσης ο προβληματισμός ότι οι παραπάνω έννοιες εκφράζουν μια πάρα πολύ 
παθητική στάση του παιδιού και έναν πολύ καθοδηγητικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό, 
με αποτέλεσμα η κατεύθυνση των αλληλεπιδράσεων, από τον ενήλικο στον αρχάριο/ 
μαθητή, να θεωρείται μονής κατεύθυνσης (Hayes, 2004a). Οι ερευνητές τόνισαν ότι 
το παιδί θα πρέπει να είναι ένας ενεργός παράγοντας και όχι μια παθητική δύναμη 
στη διαδικασία της «σκαλωσιάς», όπου αναπτύσσεται ένα περίπλοκο σύνολο «κοινω-
νικής δυναμικής και διαπροσωπικών επικοινωνιών, το οποίο στη συνέχεια οδηγεί σε 
μια νέα από κοινού κατασκευή» (Addison Stone, 1993; Hayes 2004α).

Αυτό με τη σειρά του σηματοδοτεί τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. 
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενθαρρύνουν τις νοητικές διεργασίες των μαθητών 
τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε συμβολικά εργαλεία που απαιτούνται για την 
επίτευξη πιο προηγμένων μορφών της σκέψης (Perret-Clermont, Carugati & Oates, 
2004). Η ενθάρρυνση του παιδιού για την απόκτηση γνώσεων σημαίνει για τον εκπαι-
δευτικό-ενήλικα μεθοδική προετοιμασία της μετατροπής της δραστηριότητας καθο-
δήγησης-συμβουλευτικής κηδεμονίας (ή εξωτερικής καθοδήγησης), σε δραστηριό-
τητα αυτονομίας (ή αυτοκαθοδήγησης). Για να γίνει αυτό χρειάζεται ο εκπαιδευτικός 
να προσαρμόσει το περιεχόμενο και τις συνθήκες εκπαίδευσης, όχι στις παρούσες 
ικανότητες του παιδιού, αλλά στις δυνατότητες προόδου του (Foulin, & Mouchon, 
2002).

O Vygotsky προσδιόρισε επίσης το λόγο (τη γλώσσα) ως ψυχολογικό όργανο υψί-
στης σημασίας στην εσωτερίκευση των διαπροσωπικών διαδικασιών. Εξήγησε ότι η 
γλώσσα είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών, αρχικά για την επι-
κοινωνία με τους άλλους και στη συνέχεια για την εσωτερική ομιλία, η οποία είναι 
απαραίτητη για την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Στην πραγματικότητα υπο-
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στήριξε ότι η σκέψη του παιδιού αναπτύσσεται διαμέσου της γλώσσας και ότι, τόσο 
η γλώσσα που αναπτύσσει το παιδί όσο και τα νοήματα και οι αντιλήψεις που την 
εκφράζουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό.

Εν κατακλείδι, η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως 
ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη μάθηση και ανάπτυξη 
των παιδιών, καθώς και τον ενεργό ρόλο τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών 
στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη 
του παιδιού φαίνεται να εμφανίζεται δύο φορές, αρχικά στο κοινωνικό επίπεδο, ανά-
μεσα στα άτομα (διαψυχολογική), και στη συνέχεια, σε ατομικό επίπεδο, στο εσωτε-
ρικό του παιδιού (ενδοψυχολογική) (Vygotsky, 1978: 57). Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη 
θεωρείται ως μια κοινωνική δόμηση.

3.4.1  Κατανοώντας τη μετάβαση με κοινωνικο-ιστορικο-
πολιτισμικούς όρους

Ερευνητές όπως οι Podmore, Sauvao, & Mapa (2003) και ο Lam (2013) υποστήριξαν 
ότι η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία έχει μια σημαντική θέση στη μελέτη του ζητήμα-
τος της μετάβασης στο σχολείο. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Vygotsky συν-
δύασε την ανάπτυξη του παιδιού με τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις 
του. Η μάθηση φαίνεται να επιτυγχάνεται όταν ένα παιδί υποστηρίζεται και συγχρό-
νως αμφισβητείται ως προς τα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδρά-
σεων με τους άλλους (συνομήλικους, ενήλικες) μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέσα από την ίδια κοινωνικο-δομιστική οπτική, οι Niesel & Griebel υποστήριξαν 
ότι η μετάβαση είναι μια διαδικασία συν-οικοδόμησης της γνώσης μέσα από την επι-
κοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και της οικογένειας» (2007: 24). Η 
ερευνητική προσπάθεια των παραπάνω ερευνητών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η 
μάθηση είναι μια συλλογική δραστηριότητα, και ότι τα διαμεσολαβητικά και πολι-
τισμικά εργαλεία μάθησης, όπως η γλώσσα, οι κοινωνικοί κανόνες, οι πολιτισμι-
κές διαφορές μέσα σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και σε ένα 
συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να διαφοροποιούνται. Η διαφοροποί-
η ση αυτή φαίνεται να έχει άμεση επίπτωση στα παιδιά, καθώς μεταβαίνουν από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.

Αυτές οι πολιτισμικές διαφορές και προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπί-
σουν και να διαχειριστούν τα παιδιά, μέσα στο νέο περιβάλλον στο οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί η μάθηση, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παρεμποδίσουν την ίδια 
τη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, διαφορετικές προσδοκίες από την πλευρά 
των γονέων, των νηπιαγωγών, των δασκάλων κ.ά. για το νέο ρόλο του παιδιού, τη 
συμπεριφορά και τις επιδόσεις του, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες το παιδί που 
κινείται μέσα στα αντίστοιχα περιβάλλοντα.


