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Εισαγωγικά

 Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, θεωρείται μια 
εξαιρετικά κρίσιμη εμπειρία στη ζωή του παιδιού, επειδή θέτει τις βάσεις της 
μετέπειτα σχολικής του πορείας.

 Στόχοι της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η βιωματική επαφή των νηπίων με τους 
εκπαιδευτικούς, το χώρο και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και  η εξοικείωση με 
τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις δραστηριότητες της Α’ Τάξης του  Δημοτικού .

 Για την ομαλή μετάβαση των παιδιών πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς , γι΄αυτό ήρθα σε επικοινωνία με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου αλλά 
και τις Νηπιαγωγούς ώστε να προγραμματίσουμε τις επίσκεψη, να σχεδιάσουμε και  
να οργανώσουμε από κοινού τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

 Στις δραστηριότητες μετέχουν προνήπια , νήπια και μαθητές της Α΄ Δημοτικού. 

 Το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο Νικολαιϊκων απέχουν λίγα μόλις χιλιόμετρα 
γι΄αυτό και τα ταξί μετέφεραν τους μικρούς μαθητές στο δημοτικό σχολείο 
κατευθείαν από το πρωί. Όπως διαπιστώσαμε από τις συζητήσεις με τα νήπια, ο 
χώρος του Δημοτικού σχολείου δεν τους ήταν εντελώς άγνωστος γιατί τα 
περισσότερα παιδιά έχουν αδέρφια ή ξαδέρφια στο δημοτικό και μας έχουν 
επισκεφθεί για να παρακολουθήσουν γιορτές μας επανελλειμμένα. 

 Βασικές επιδιώξεις μας ήταν να καλλιεργήσουν τα νήπια θετική στάση απέναντι στο 
νέο σχολείο, να εξαλείψουν τυχόν φοβίες τους, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν εκεί, να 
προσδιορίσουν ομοιότητες και διαφορές των δύο σχολείων, να εξοικειωθούν με τον 
εσωτερικό χώρο του Δημοτικού, να αναπτύξουν τη γλώσσα και την επικοινωνία.



Οι δράσεις μας (1)

 1.Αποστολή γράμματος (λόγω του μαθήματος της γλώσσας «Ένα 
γράμμα για την Ιωάννα»)στους περσινούς μας φίλους για να μάθουν 
τα νέα μας και το τι έχουμε καταφέρει ως τώρα. Επίσης , με αυτό τους 
προσκαλούμε να έρθουν να μας επισκεφτούν από κοντά.



•Μια εβδομάδα πριν την επίσκεψη είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη. 
Χτύπησε η πόρτα της τάξης μας και η νηπιαγωγός,η κ. Βάσω μας 
έφερε αυτοπροσώπως την απάντηση στην πρόσκληση που είχαμε 
στείλει. Την διαβάσαμε δυνατά στην τάξη και χαρήκαμε όλοι πάρα 
πολύ που η απάντησή τους ήταν θετική.



Οι δράσεις μας (2)

 2. Επίσκεψη του Ν/Γ Νικολαιϊκων στο Δ.Σ Ελίκης την Δευτέρα 
30/04/2018,φέρνοντάς μας ως δώρο αφίσα  για την μετάβασή 
τους από το Νηπιαγωγείο στο καινούριο σχολείο.



Οι δράσεις μας (3)

 4.Καθόμαστε μαζί και διαβάζουμε το μάθημα της ημέρας. Τους 
δείχνουμε τα βιβλία. Τους  σηκώνουμε στον πίνακα να μας 
γράψουν το όνομά τους. Απαντάμε σε τυχόν απορίες.



Οι δράσεις μας (4)

 4.Ξενάγηση στην αυλή και στους χώρους του σχολείου( τάξεις, 
γραφείο δασκάλων, γραφείο Δ/ντή, Ολοήμερο, αίθουσα σίτισης, 
αίθουσα Η/Υ, προαύλιο, βρύσες, τουαλέτες).









Οι δράσεις μας (5)
5.Στο πρώτο διάλειμμα τους κεράσαμε ένα ντόνατς και ένα
ποτήρι χυμό για το καλωσόρισμα και έπειτα παίξαμε όλοι 
μαζί.



Οι δράσεις μας (6)

 6. Γνωριμία με το μάθημα της Γυμναστικής και ομαδικά παιχνίδια 
στην αυλή.( Δυστυχώς ψιχάλιζε εκείνη την ώρα και έμειναν στην 
αίθουσα με την γυμνάστρια να γνωριστούν και να τους εξηγήσει το 
τι κάνουν στο μάθημά της. Επίσης, έπαιξαν ένα παιχνίδι 
(κρεμάλα)στον πίνακα.



Οι δράσεις μας (7)
7.Γνωριμία με το μάθημα των Εικαστικών και κατασκευή στεφανιού 
και λουλουδιών, λόγω της επικείμενης Πρωτομαγιάς. Τα παιδιά έφεραν 
τόσα λουλούδια, που φτιάξαμε από κοινού 2 στεφάνια( ένα για το 
Δ.Σχολείο και ένα για το Νηπιαγωγείο). 





Οι δράσεις μας (8)
8.Γνωριμία με το μάθημα της Μουσικής, λέγοντας τραγουδάκια για 

το Μάη.



Οι δράσεις μας (9)

9.Οι μαθητές της Α΄τάξης χάρισαν ως ευχαριστήριο-
αποχαιρετιστήριο δωράκι στα παιδιά του Νηπιαγωγείου έναν 
σελιδοδείκτη για τα παραμύθια τους.



10.Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας αποχαιρέτησαν 
μοιράζοντας στα παιδιά της Α΄τάξης μία πεταλούδα  με ένα 
γλειφιτζούρι.

Οι δράσεις μας (10)



Αξιολόγηση

 Το πρόγραμμα ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό μέσα από αυτές τις δραστηριότητες ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία. Οι στόχοι που θέσαμε υλοποιήθηκαν στο βαθμό που ήταν 
δυνατόν. Τα νήπια με την ενθάρρυνση και την παρότρυνση μας 
συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες και αποκόμισαν 
τις καλύτερες εμπειρίες και συναισθήματα για την συνεργασία τους 
με τα παιδιά της πρώτης τάξης. Με το αίσθημα της σιγουριάς ότι 
μπορούν να τα καταφέρουν, τα νήπια πέτυχαν την αποβολή του 
φόβου και της ανασφάλειας και την προσμονή για την ώρα που 
πλέον θα είναι και αυτά μαθητές του δημοτικού σχολείου.


