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Εισαγωγικό Σημείωμα

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η διαδικασία της 
μετάβασης ενός παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο είναι μια ευαί-
σθητη περίοδος που βιώνεται τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά ως ένα 
σημαντικό γεγονός στον οικογενειακό κύκλο ζωής, το οποίο επηρεάζει τη μελλο-
ντική σχολική επιτυχία. H σχολική αυτή επιτυχία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη 
σχέσεων και τις εμπειρίες που αποκτά ένα παιδί σε πολλαπλά περιβάλλοντα όπως, 
οικογένεια, σχολείο, ομάδα συνομηλίκων, υπηρεσίες, ευρύτερη κοινότητα και μπο-
ρεί να ενδυναμωθεί από ποικίλες αλληλεπιδράσεις Όπως προκύπτει επομένως, η 
μετάβαση αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται σε πολλά και διαφορετικά πλαί-
σια και χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενες προσπάθειες σύνδεσης μεταξύ περιβαλ-
λόντων και προσώπων. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρατηρούνται πολλές 
αλλαγές, όπως αλλαγές σχέσεων, διδακτικού στυλ, εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
περιβάλλοντος, χώρου, χρόνου, οι οποίες επηρεάζουν με τη σειρά τους την προσαρ-
μογή του παιδιού σε νέους κανόνες, ρουτίνες, ατμόσφαιρα ή τη φιλοσοφία του νέου 
περιβάλλοντος. 

Το βιβλίο προσεγγίζει το θέμα της μετάβασης τόσο από θεωρητική, όσο και από 
ερευνητική σκοπιά. Οι διαφορετικές όψεις και αναπαραστάσεις εκπαιδευτικών και 
γονέων για τα φαινόμενα της σχολικής μετάβασης και ετοιμότητας καθώς και οι δια-
φορετικές πρακτικές, προγράμματα μετάβασης, τάσεις και προοπτικές που καταγρά-
φηκαν μέσα από την αναζήτηση τόσο στο διεθνή όσο και στο ελληνικό χώρο τροφο-
δότησαν το ερευνητικό μας ενδιαφέρον και μας επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα και 
χρησιμότητα της παρούσας έρευνας. Παράλληλα, τα θεωρητικά μοντέλα στα οποία 
βασίστηκαν κατά καιρούς οι διάφορες πρακτικές μετάβασης και η θεωρία των κοι-
νωνικών αναπαραστάσεων μας «δάνεισαν» στοιχεία και ιδέες προκειμένου να στηρί-
ξουμε το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας1 και να διερευνήσουμε τις 
ατομικές και συλλογικές αντιλήψεις που συνδέονται με την έννοια της σχολικής μετά-

1  Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και εγκρίθηκε από το ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
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βασης. Επιπλέον, η ανίχνευση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των γονέων 
για το ρόλο, το χαρακτήρα και την αποστολή του νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχο-
λείου και της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και πώς αυτές οι δύο διαφορετικές κοινω-
νικές ομάδες αντιλαμβάνονται τους ρόλους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανέδει-
ξαν τις πολλαπλές οπτικές της συνέχειας/ασυνέχειας ανάμεσα στο νηπιαγωγείο και 
το δημοτικό σχολείο.

Το ερευνητικό κομμάτι της προσπάθειάς μας εστίασε αφενός μεν στα προβλήματα 
προσαρμογής των παιδιών όταν εισέρχονται στο νηπιαγωγείο ή στην α΄ δημοτικού 
και αφετέρου στις οπτικές των εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με τις δεξιό-
τητες που πιστεύουν πως πρέπει να έχουν αποκτήσει τα νήπια πριν την είσοδό τους 
στο δημοτικό σχολείο. Επιπροσθέτως, το ερευνητικό κομμάτι εμπλουτίζεται από την 
παρουσίαση πρακτικών μετάβασης που υιοθετούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 
γονείς για τη σύνδεση νηπιαγωγείου-δημοτικού και για τη συνεργασία σχολείου-
οικογένειας, καθώς και από την καταγραφή εμποδίων που συναντούν στην προσπά-
θειά τους να υιοθετήσουν πρακτικές μετάβασης που διευκολύνουν τα παιδιά σε αυτή 
τη διαδικασία.  

Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια φοιτη-
τών παιδαγωγικών τμημάτων, εκπαιδευτικών, γονέων και εργαζόμενων σε διάφο-
ρους φορείς, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να δημιουργήσουν σχέσεις και δεσμούς 
μεταξύ τους αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, από τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει 
με τα παιδιά σε προηγούμενα πλαίσια ή αξιοποιώντας ιδιαίτερες δεξιότητες ή ικα-
νότητες που διαθέτουν ως άτομα ή επαγγελματίες και θα μπορούσαν να συνεισφέ-
ρουν στην κοινή προσπάθεια. Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται οι συμμετέχοντες να 
ευαισθητοποιηθούν και εν συνεχεία να δεσμευθούν όσον αφορά τη διάθεσή τους να 
εργαστούν μέσω της ανάπτυξης σχέσεων και αποδοχής διαφορετικών απόψεων και 
αξιών και παράλληλα να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους και να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας, διαμορφώνοντας τις συνθήκες που εξα-
σφαλίζουν αποδοχή, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στα παιδιά. 

Αθήνα, ιούλιος 2-16

       Γουργιώτου Ευθυμία
     Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέττα




