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Περίληψη : Σχολική προσαρμογή είναι η πρώτη επαφή και ένταξη των 

παιδιών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αποτελεί πέρασμα από το κλειστό και 

οριοθετημένο περιβάλλον της οικογένειας στην πρώτη φάση της 

κοινωνικοποίησής τους. Πρόκειται για μια διαδικασία η όποια έχει διάρκεια 

περίπου δύο μήνες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, μπορεί να 

προκύψουν κάποιες δυσκολίες, καθώς τα παιδιά εκτίθενται για πρώτη φορά 

σε άγνωστες για εκείνα συνθήκες. 

Καθοριστικό ρόλο στην μετάβαση των παιδιών από το σπίτι στον Παιδικό 

Σταθμό έχουν οι παιδαγωγοί και οι γονείς. Αρχικά, οι παιδαγωγοί χρειάζεται 

να έχουν ένα σωστά δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών . Παράλληλα, καλούνται να 

συνεργαστούν με τους γονείς και να τους προτείνουν κατάλληλους τρόπους 

συμπεριφοράς, με κοινό στόχο την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο 

σχολικό πλαίσιο. 

Η συναρμογή της οικογένειας και του εκπαιδευτικού προσωπικού οδηγεί με 

επιτυχία  στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το σπίτι στον Παιδικό 

Σταθμό. 

Abstract: The School Adaptation Programme aims at familiarizing children 

with a new learning environment and helping them get accustomed to it. It 

focuses on easing their transition from home , a familiar and protected 

environment , to school, where further socialization occurs. The programme 

lasts approximately two months. 

As there might be a number of difficulties to face due to little children being 

exposed to a whole new experience, both teachers and parents play a 

decisive role in the success of this transitional phase. First and foremost , 

teachers must follow a well-organised and appropriately designed educational 

program which will fully meet the children’s needs. At the same time, they 

need to cooperate with the children’s parents so that the same standards of 

behaviour  are upheld at home and at school in order to help the children 

adapt to the new environment. Working together, parents and teachers , in 

respectful and mutually supportive ways will definitely make children’s 

transition from home to pre-school smooth and successful. 
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Εισαγωγή 

Το καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στον Παιδικό Σταθμό της 

Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης αφορά στη συνεργασία εκπαιδευτικού 

προσωπικού και ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας (παιδοψυχολόγος & 

λογοπεδικός), αποσκοπώντας στην ομαλή μετάβαση του κάθε παιδιού 

ξεχωριστά από το σπίτι στον Παιδικό Σταθμό . 

Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 με την ίδρυση του Παιδικού σταθμού -  

Νηπιαγωγείου και είχε διάρκεια 2 μήνες. 

Η στενή συνεργασία  των εκπαιδευτικών και της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας 

με τους γονείς αποτελούν τη βασική αρχή του προγράμματος. Ακολουθείται 

μια σφαιρική προσέγγιση που διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες έτσι 

ώστε το κάθε παιδί  να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού. 
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Μέρος Α΄ : Θεωρητικό 

Ο ορισμός και η σημασία της σχολικής προσαρμογής  

Η σχολική προσαρμογή είναι μια διαδικασία καθοριστικής σημασίας για την 

ανάπτυξη του παιδιού με στόχο να αναπτύξει την ικανότητα να συμμετέχει 

στην κοινωνία ως ενεργό μέλος και ταυτόχρονα να αυτοεξυπηρετείται και να 

αυτονομείται. 

Το έργο του σχολείου είναι να διερευνήσει τρόπους προσαρμογής έτσι ώστε 

το κάθε παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητά του. 

Επομένως, η διαδικασία προσαρμογής  στον Παιδικό Σταθμό είναι δομημένη 

με τέτοιον τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες του νηπίου, οι οποίες 

γίνονται σαφής στο παρακάτω μοντέλο του Maslow (Maslow, 1984, Early 

Childhood Education, p.381 ) 

 

 

Η ιεραρχία των αναγκών του παιδιού κατά Maslow 

 

 

 

 

 

Αυτονομία 

Αυτοεκτίμηση

Αγάπη, στοργή και να 
νιώθει ότι ανήκει κάπου

Ανάγκη για ασφάλεια

Φυσιολογικές ανάγκες ή ανάγκες για 
επιβίωση
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Η διάρκεια και τα στάδια της προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον 

Σύμφωνα με τη Μαριάννα Μαυράκη (2021), παιδαγωγό προσχολικής 

εκπαίδευσης με πιστοποίηση στην Παιδοψυχολογία : 

Διάρκεια προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον: 

Έρευνες έχουν δείξει ότι μέχρι και το 80% των παιδιών παρουσιάζουν 

δυσκολίες προσαρμογής κατά τον πρώτο μήνα φοίτησης στο σχολείο. 

Η προσαρμογή κρατάει περίπου 15 μέρες και πολλές φορές το παιδί έχει 

προσαρμοστεί πλήρως στους 2 μήνες. 

Χρειάζεται να γνωρίζουμε πως η προσωπικότητα του παιδιού παίζει 

σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του σε νέα περιβάλλοντα. Έτσι το κάθε 

παιδί, ανάλογα με την προσωπικότητά του και προγενέστερες σχετικές 

εμπειρίες, αντιδρά με διαφορετικό τρόπο και προσαρμόζεται με διαφορετικό 

ρυθμό στο νέο περιβάλλον. 

Κάθε παιδί χρειάζεται το δικό του χρόνο και ψυχολογικό χώρο για να 

μπορέσει να επεξεργαστεί τα νέα ερεθίσματα. 

Τα στάδια της προσαρμογής:  

Το πρώτο διάστημα (1-2 εβδομάδες), τα παιδιά βιώνουν άγχος για τη νέα 

συνθήκη που καλούνται να διαχειριστούν και ανασφάλεια που 

απομακρύνονται από τους γονείς τους και το οικείο περιβάλλον τους που είναι 

το σπίτι τους. Είναι γνωστό ως άγχος του αποχωρισμού, το οποίο καλούνται 

να διαχειριστούν. 

Μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες , τα συναισθήματά τους είναι συνήθως 

συγκρουσιακά. Νιώθουν μεν χαρά για το σχολείο επειδή τους αρέσει που 

βρίσκονται ανάμεσα σε συνομηλίκους και παίζουν μαζί τους , αλλά  

ταυτόχρονα και λύπη που φεύγουν από το σπίτι. 

Σταδιακά, τα αρνητικά συναισθήματά τους μειώνονται, ενώ το μέσο διάστημα 

που διαρκεί η προσαρμογή στον Παιδικό Σταθμό είναι γύρω στους 2 μήνες. 

Με την πάροδο του χρόνου, τα παιδιά παύουν να νιώθουν ανασφάλεια. 
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Δυσκολίες στην προσαρμογή  

Η είσοδος κάθε παιδιού στο σχολείο δεν είναι πάντα μια εύκολη διεργασία. Το 

παιδί χρειάζεται να έχει την ανάλογη προσοχή και φροντίδα, όχι μόνο των 

γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι το παιδί εκτίθεται για πρώτη φορά : 

α) Στον χώρο του σχολείου, δηλαδή στις κτηριακές εγκαταστάσεις της τάξης 

και στον αύλειο χώρο. Αυτά επηρεάζουν τον ψυχισμό του παιδιού και την 

συμπεριφορά του καθώς τα συγκρίνει, με τον περιορισμένο φυσικό χώρο του 

σπιτιού του.(Μαλικιώση – Λοΐζου,1993, σελ.53) 

β) Στην πληθώρα των συμμαθητών μέσα στην σχολική τάξη, οι οποίοι 

αποτελούν μια απρόσωπη ομάδα, αφού δε γνωρίζονται ακόμη μεταξύ τους. 

Ίσως οι συνθήκες αυτές έρχονται σε αντίθεση με το οικείο περιβάλλον του 

σπιτιού και της γειτονιάς. (Γιώργος Ε. Αραβανής, 2007, σελ.139) 

γ) Στον παιδαγωγό, ένα άγνωστο πρόσωπο, το οποίο καλείται να εμπιστευτεί 

και να αποχωριστεί το πρόσωπο προς το όποιο αισθάνεται προσκόλληση 

(συνήθως γονέα). Αυτό προκαλεί στο παιδί συνήθως έντονη αντίδραση. Σε 

αυτό το σημείο, καταλυτική σημασία έχει η συμπεριφορά του δασκάλου, 

δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα υποδεχθεί το παιδί και θα οργανώσει τη 

ζωή του στο σχολείο. (Πυργιωτάκης, 1999, σελ.215) 

Συμπληρωματικά, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ένας ακόμη παράγοντας που 

δείχνει να έχει επηρεάσει αρνητικά την προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό 

πλαίσιο, η πανδημία του Covid- 19.  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της UNICEF 

με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρου του παιδιού (European Network of 

Ombudspersons for Children – ENOC) υπό την εποπτεία και τον συντονισμό 

της Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (με θέμα  

«Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων Covid-19 στα δικαιώματα του 

παιδιού»), επιβεβαιώνει με σαφήνεια ότι τα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν 

σημαντικά τη ζωή και την ψυχική υγεία των παιδιών. (Απρίλιος 2022). 
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Πράγματι, η έλλειψη σχέσεων με συνομήλικους έχει οδηγήσει σε αλλαγές 

στην συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά ένιωθαν περισσότερο άγχος και 

είχαν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση τους. Αυτό είχε ως συνέπεια να 

ενισχυθεί ο βαθμός δυσκολίας της προσαρμογής τους στον Παιδικό Σταθμό . 

 

Τα  στάδια αντίδρασης του παιδιού κατά την προσαρμογή του στον 

Παιδικό Σταθμό. 

Η Ιωάννα Κατσιμίγα (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, 2020) αναφέρει ότι 

υπάρχουν τρία στάδια αντίδρασης του παιδιού κατά την διάρκεια της 

προσαρμογής του στον Παιδικό Σταθμό. 

Το πρώτο στάδιο θεωρείται το στάδιο της ¨διαμαρτυρίας¨. Το παιδί αντιδρά 

στην ξαφνική συναισθηματική απώλεια του γονέα από την καθημερινότητά 

του, νιώθοντας έντονο άγχος, το οποίο μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. 

Συνοδεύεται συνήθως από σπαραχτικά κλάματα, φωνές και έντονες κινήσεις. 

Η φάση αυτή αναμένεται να κρατήσει από λίγες ώρες έως μια εβδομάδα, ίσως 

και περισσότερο. 

Το δεύτερο είναι το στάδιο της ¨απόγνωσης¨. Αν και σταδιακά έχουν 

υποχωρήσει οι αντιδράσεις και οι εντάσεις, το παιδί συνεχίζει να ζητά τους 

γονείς του, όμως λειτουργεί πλέον ακολουθώντας το παιδαγωγικό 

πρόγραμμα.  

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο, είναι αυτό της ¨αποδοχής¨ όπου υποχωρούν οι 

εντάσεις. Το παιδί κλαίει λιγότερο, κυρίως όσο ο γονέας είναι στον χώρο. 

Αρχίζει να αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα παιδιά και τους παιδαγωγούς, δειλά 

στην αρχή, αλλά μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο.  
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Ο ρόλος της οικογένειας στην διαδικασία προσαρμογής  

Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο ξεκινά από τους γονείς και 

από τα αισθήματα που τρέφουν γι΄ αυτό το καινούργιο βήμα του παιδιού τους. 

Πολλές φορές νιώθουν άγχος, αμφιβολία και τύψεις επειδή αφήνουν το παιδί 

τους στη φροντίδα άλλων. Αμφιβάλλουν αν πήραν τη σωστή απόφαση και 

βιώνουν συναισθήματα όπως αγωνία, ανησυχία και ανασφάλεια τα οποία 

μεταδίδονται άμεσα στο παιδί, μιας και το κάθε παδί διαισθάνεται τα 

συναισθήματα των γονέων του.  

Γονείς που δεν είναι σίγουροι για το αν θα πρέπει το παιδί τους να πάει στο 

σχολείο, νιώθουν ανασφάλεια και ενοχή επειδή θα το αποχωριστούν. Έτσι 

μπορεί να δημιουργούν σύγχυση στο ίδιο το παιδί και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να δυσκολεύουν ή να παρατείνουν την φάση της προσαρμογής 

του στο νέο περιβάλλον .  

Επομένως, για να βοηθηθεί το παιδί στην προσαρμογή του, χρειάζεται να 

εισπράττει σιγουριά και ασφάλεια από τους γονείς του. Στην ηλικιακή αυτή 

φάση, η ματιά του παιδιού είναι στραμμένη επάνω στους γονείς του, για να 

βεβαιωθεί ότι το νέο του περιβάλλον είναι ασφαλές και ότι οι ίδιοι έχουν 

εμπιστοσύνη στην ικανότητα του να προσαρμοστεί σε αυτό. Αυτή την 

σιγουριά το παιδί την εισπράττει όχι μόνο από τα λόγια των γονέων του αλλά 

κυρίως από τα μη λεκτικά μηνύματα που εκπέμπουν με τη στάση τους. 
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Ο παιδαγωγικός ρόλος 

Οι παιδαγωγοί αποτελούν τα σημαντικότερα πρόσωπα που συντονίζουν το 

οργανωμένο περιβάλλον και το πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής, 

πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών.  

Ο ρόλος των παιδαγωγών, κινείται σε δύο επίπεδα: 

Οι παιδαγωγοί ενημερώνουν τους γονείς για τις εκπαιδευτικές, 

συναισθηματικές και φυσικές ανάγκες των παιδιών. Με υπομονή και 

ενδιαφέρον γίνονται αποδέκτες των πληροφοριών που οι γονείς μεταφέρουν 

για τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να εξηγούν οι παιδαγωγοί με 

ποιόν τρόπο σκοπεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά στην προσπάθεια 

προσαρμογής  και πώς θα μπορούσαν οι γονείς να συμβάλουν θετικά στην 

διαδικασία αυτή. 

Ως προς το παιδί, οι παιδαγωγοί πρέπει να επιδεικνύουν ενσυναίσθηση. 

Δηλαδη, να έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, χωρίς να κρίνουν την 

δυσκολία που μπορεί να νίώθουν τα παιδιά αλλά και να εκφράζουν λεκτικά 

την κατανόηση τους. 

Τέλος,στόχος των παιδαγωγών είναι να διευκολύνουν τις σχέσεις τόσο των 

παιδιών μεταξύ τους, όσο και των ίδιων με τα παιδιά. Η επίτευξη αυτού του 

στόχου πραγματοποιείται και με τη συμβολή της οργάνωσης τόσο του 

«προγράμματος» όσο και του «χώρου». Αυτά πρέπει να βρίσκονται σε 

παράλληλη τροχιά με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. 
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Μέρος Β΄ : Πρακτικό  

Πρακτική Προσέγγιση 

 

 

Λήψη ιστορικού από την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα 

Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας με 

τους γονείς και τα παιδιά, οι οποίες στόχευαν στη συλλογή σημαντικών 

πληροφοριών για το κάθε παιδί.  

Ενημέρωση παιδαγωγών και σχεδιασμός προγράμματος  

Κατόπιν ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού απο την 

ψυχοπαιδαγωγική ομάδα σε σχέση με τις εξατομικευμένες ανάγκες των 

παιδιών, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του προγράμματος προσαρμογής. 

Το πρόγραμμα αυτό βασίστηκε στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα 

χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών. 

Υλοποίηση 

προγράμματος 

προσαρμογής 

Λήψη ιστορικού 
από την 

ψυχοπαιδαγωγική 
ομάδα

Ενημέρωση 
παιδαγωγού & 

σχεδιασμός 
προγράμματος 

Ρόλος / παρουσία 

γονέα 

Μεθοδολογία 

παιδαγωγικού 
προγράμματος

Ομαδική 
ενημέρωση γονέων  
από  εκπαιδευτικό 

και ειδικό 
εκπαιδευτικό 

προσωπικό  του 
σχολείου 

Διεξαγωγή έρευνας 
με αποδέκτες τους 

γονείς 
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Ρόλος / Παρουσία γονέων  

Το σχολείο με σεβασμό στο άγχος των γονιών  και στο φόβο και την 

ανασφάλεια των παιδιών, εξασφάλισε τη δυνατότητα να γίνει ομαλά ο 

αποχωρισμός. 

 Έδωσε χρόνο και στις δύο πλευρές έτσι ώστε : 

α) να νιώσει όμορφα το παιδί στο νέο περιβάλλον, έχοντας στο οπτικό του 

πεδίο τον γονέα και νιώθοντας ασφάλεια .  

β) να νιώσει ήρεμος και σίγουρος ο γονέας βλέποντας το παιδί του να περνάει 

όμορφα με συνομήλικους του, αυτόνομο και ανεξάρτητο. 

Ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 

1) Έγκαιρη ενημέρωση των γονέων ότι η συμμετοχή τους είναι 

απαραίτητη και επιθυμητή και προσπάθεια διαχείρισης του άγχους 

αποχωρισμού τους, δίνοντας τη βεβαιότητα ότι αυτοί θα παραμείνουν  

τα κύρια πρόσωπα αναφοράς για τα παιδιά. 

2) Συνοδεία των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο και παραμονή μαζί με τα 

παιδιά στο χώρο του σχολείου. 

3) Συνεργασία με τους γονείς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο 

χώρο και προτάσεις από τις παιδαγωγούς για τον τρόπο 

συμπεριφοράς τους. Ταυτόχρονη προσπάθεια να χτιστεί η σχέση 

εμπιστοσύνης των παιδαγωγών με τα παιδιά. Ζητούμενο είναι οι γονείς 

να μην πιέζουν τα παιδιά να απομακρυνθούν από αυτούς και να τα 

δέχονται πάντα όταν ζητάνε την αγκαλιά  τους. Κατά τον τρόπο αυτό 

δίνεται η επιλογή στα παιδιά να εξερευνήσουν το νέο περιβάλλον από 

μόνα τους, με βάση το δικό τους προσωπικό χρόνο. 

4) Ελευθερία στις παιδαγωγούς να αντιδρούν πρώτες στα σημάδια των 

παιδιών. Σταδιακά με τη βοήθεια των παιδαγωγών οι γονείς 

αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο τρόπο αποχωρισμού από τα παιδιά. Η 

προσαρμογή τών παιδιών έχει ολοκληρωθεί όταν οι παιδαγωγοί 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση ασφάλειας και όταν τα παιδιά 

αφήνονται να παρηγορηθούν από αυτές. 
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Ομαδική ενημέρωση γονέων από εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου  

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς με πρωτοβουλία της διεύθυνσης του 

σχολείου πραγματοποιήθηκε ομαδική ενημέρωση γονέων στο αμφιθέατρο του 

σχολείου. Το εκπαιδευτικό προσωπικό (παιδαγωγοί και ψυχοπαιδαγωγική 

ομάδα) έδωσε γενικές οδηγίες του τρόπου εργασίας , επεξηγήσεις του 

προγράμματος και πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού. Στόχος ήταν 

οι γονείς να κατανοήσουν τις αντίστοιχες με την ηλικία των παιδιών τους 

ανάγκες και τον ρόλο που οι ίδιοι θα έχουν στην ομαλή  μετάβαση από το 

σπίτι στον Παιδικό Σταθμό. 

Μεθοδολογία παιδαγωγικού προγράμματος 

Το επόμενο βήμα για την ομαλή  προσαρμογή των παιδιών είναι η γνωριμία 

και η εξοικείωση τους τόσο με το χώρο όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας. Γι΄ αυτό το σκοπό πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες  

όπως παιχνίδια γνωριμίας και συνεργασίας , που καλλιεργούν στα παιδιά το 

αίσθημα του πόσο όμορφο είναι να είσαι μέλος μιας ομάδας. Ξεκινάμε πάντα 

από τη δημιουργία κατάλληλων ερεθισμάτων για να κερδίσουμε το 

ενδιαφέρον των παιδιών. 

Η ΚΟΥΚΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Με εργαλείο την κούκλα και με παιγνιώδη τρόπο προσεγγίζουμε 

συναισθήματα,φόβους, άγχη και ανασφάλειες. Τα παιδιά ταυτίζονται μαζί της, 

την ακούνε και βλέπουν πως υπάρχει κι άλλος που νιώθει το ίδιο με εκείνα. 

(Παράρτημα 1) 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΡΟΥΤΙΝΕΣ 

Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τη λεκτική επικοινωνία , κάποιες ρουτίνες να 

παρουσιάζονται στα παιδιά και σε οπτική μορφή. Ένα πλαστικοποιημένο 

πρόγραμμα, φωτογραφίες από χώρους τους σχολείου  κι άλλες ιδέες δίνουν 

στα παιδιά  την αίσθηση προβλεψιμότητας ώστε να νιώθουν ασφάλεια. 

(Παράρτημα 1) 
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

Διαβάζουμε παραμύθια που αναφέρονται στο νέο ξεκίνημα της χρονιάς. 

Σκοπός μας είναι να βάλουμε τα παιδιά στη θέση του ήρωα ώστε να δουν 

πως και εκείνα μπορούν να τα καταφέρουν. (Παράρτημα 1) 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Το παιχνίδι δεν θεωρείται απλώς διασκέδαση, θεωρείται σημαντικός τρόπος 

μάθησης. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον εαυτό 

τους και τους άλλους. Ένα από τα ιδιαίτερα αγαπητά παιχνίδια στα παιδιά  

είναι Η ΚΟΡΔΕΛΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ. Στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να 

συνεργαστούν τα παιδιά και ενωμένα να μετακινηθούν και να γνωρίσουν τους 

χώρους του σχολείου. (Παράρτημα 1) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Η χαρά της δημιουργίας και το αίσθημα της ικανοποίησης είναι σίγουρα ένα 

από τα μεγαλύτερα οφέλη που προσφέρει η τέχνη στα παιδιά. Μέσα απο 

ομαδικές χειροτεχνίες καλούνται να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα 

μοναδικό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού φτιάχνουμε με το 

αποτύπωμα της παλάμης το «δέντρο της φιλίας». (Παράρτημα 1) 

Διεξαγωγή έρευνας με αποδέκτες τους γονείς 

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προσαρμογής δόθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο ενδεικτικά σε κάποιους γονείς. Στόχος ήταν να γίνει μια 

πρώτη συλλογή απόψεων και σκέψεων σχετικά με την απήχηση του 

προγράμματος στις ανάγκες των γονέων και των παιδιών. (Παράρτημα 2)  
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε τα τρία τμήματα του Παιδικού Σταθμού 

Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης που είχε 45 παιδιά στο σύνολό του , κατα 

την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021. 

Από το σύνολο των παιδιών αυτών, το 60% του ποσοστού του κάθε τμήματος 

δεν αντιμετώπισε δυσκολίες , ενώ το υπόλοιπο 40%, αντμετώπισε δυσκολίες 

κατά την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον. Από αυτό το 40% , το 25% 

των παιδιών είχε ήπιες αντιδράσεις και πιο άμεση ανταπόκριση στα 

ζητούμενα του προγράμματος. Το 15% των παιδιών συνέχιζε να παρουσιάζει 

δυσκολίες  και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο ώστε να καταφέρει να 

προσαρμοστεί. 

Στο τέλος του διαστήματος των 2 μηνών προσαρμογής , τα παιδιά είχαν 

ενταχθεί πλήρως στην ομάδα και είχαν προσαρμοστεί. 

 

 

 

Εύκολη 
προσαρμογή 

60%

προσαρμογή σε 
παρατεταμένο 

χρόνο
25%

προσαρμογή σε 
χρονικό πλαίσιο

2 μηνών 
15%

0%

ποσοστά προσαρμοστικότητας στον 
παιδικό σταθμό 
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Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος διαφαίνεται από τις απαντήσεις 

των γονέων στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. 

Από αυτές, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων είχαν 

ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια, προσμονή και χαρά για το νέο ξεκίνημα 

των παιδιών τους στον Παιδικό Σταθμό και από την άλλη, άγχος και ανησυχία 

για την αντίδρασή τους σε αυτή τη νέα εμπειρία. 

Κατά γενική ομολογία , η διαδικασία προσέγγισης του Σχολείου στην περίοδο 

προσαρμογής υπήρξε πολύ βοηθητική για τους γονείς. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί αίσθημα εμπιστοσύνης, τόσο στα 

παιδιά , όσο και στους γονείς. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν από τους γονείς, 

θετικές αλλαγές στην συμπεριφορά των παιδιών τους. 

Εν κατακλείδι, η έρευνα που εκπονήθηκε, καθιστά σαφές οτι το πρόγραμμα 

του Σχολείου για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών ήταν επιτυχές. 
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Η κούκλα της τάξης... Με εργαλείο την κούκλα και 

παιγνιώδη τρόπο προσεγγίζουμε τα παιδιά 

 

                       

Οπτικές Ρουτίνες                              Παραμύθια που αναφέρονται στο                       

νέο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 

Παράρτημα 1: Παραδείγματα ποικίλων δραστηριοτήτων για την 

επίτευξη της ομαλής μετάβασης των παιδιών από το σπίτι στον 

Παιδικό Σταθμό. 
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Παιχνίδι ... Η κορδέλα της φιλίας 

Τα παιδιά συνεργάζονται και ενωμένα γνωρίζουν τους χώρους του σχολείου  

 

Δημιουργία και Έκφραση 

Συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε ένα μοναδικό αποτέλεσμα  

«Το δέντρο της φιλίας» 
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Ερώτηση 1: Ποιές ήταν οι σκέψεις και ποιά τα συναισθήματα λίγο πριν το 

παιδί σας ξεκινήσει τον παιδικό σταθμό; 

Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Από τη μια ήμασταν χαρούμενοι που 

άνοιγε ένας καινούργιος κύκλος στη ζωή του παιδιού μας. Από την άλλη 

ήμασταν λίγο αγχωμένοι για το πως θα αντιδράσει σε αυτή τη νέα εμπειρία 

(με δεδομένο ότι λόγω του covid είχαν περιοριστεί στο ελάχιστο οι κοινωνικές 

συναναστροφές μας). Ήμασταν σίγουροι όμως ότι με τη βοήθεια και 

συμπαράσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλα θα πήγαιναν καλά. 

Όπως και πράγματι έγινε. (γονέας 1) 

Οι σκέψεις μας και τα συναισθήματα ήταν προσμονής σε αυτό το νέο ξεκίνημα 

της κόρης μας. (γονέας 2) 

Οι σκέψεις του παιδιού ήταν ότι δε θέλει να πάει μόνο του και να κάτσει χωρίς 

τους γονείς του στο σχολείο . Εγώ είχα μια ανησυχία για το πως θα αντιδράσει 

και πως θα προσαρμοστεί. (γονέας 3) 

Ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια το αίσθημα του αποχωρισμού από το 

παιδί για ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας και από την άλλη το αίσθημα 

ικανοποίησης που το παιδί  θα αρχίσει να κοινωνικοποιείται μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. (γονέας 4) 

Σκέψεις: 

- Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον 

- Εάν στην αρχή θα κλαίει και θα ζητάει τη μαμά και τον μπαμπά και για 

πόσο χρόνο θα γίνεται κάτι τέτοιο 

- Εάν θα του αρέσει το σχολείο και θα περνάει καλά 

Συναισθήματα: Άγχος, Περιέργεια  (γονέας 5) 

Αυτές οι σκέψεις έφεραν δάκρυα και αγωνία! Πώς θα νιώσει το παιδί μας 

μακριά μας; Μήπως νιώσει ότι το εγκαταλείπουμε; Πώς θα τον αφήσω από 

την αγκαλιά μου; Θα είναι καθαρός και περιποιημένος; Θα του φέρονται 

τρυφερά; Θα είναι ασφαλής; Νιώσαμε φόβο, αγωνία, στρες, θέλαμε να 

κάνουμε πίσω. Χιλιάδες ερωτηματικά βασάνιζαν τις ημέρες και τις νύχτες μας 

μέχρι να φτάσουμε στην πόρτα του σχολείου εκείνο το πρωινό του Οκτώβρη! 

Παράρτημα 2 : Καταγραφή Απαντήσεων γονέων του παιδικού σταθμού 
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Υπήρξαν στιγμές της ημέρες της προσαρμογής που έκλαψα περισσότερο από 

τον Σ. μας όταν τον άκουγα να κλαίει. Όλα αυτά όμως μας έκαναν όλους πιο 

δυνατούς. (γονέας 6) 

 

Ερώτηση 2: Πόσο αποτελεσματική /βοηθητική σας φάνηκε η διαδικασία 

προσέγγισης του σχολείου κατά την περίοδο προσαρμογής του παιδιού σας 

στον παιδικό σταθμό; 

Σε ποσοστό 100% η διαδικασία κρίθηκε ως πολύ βοηθητική (από το δειγμα 

των γονέων ,στο οποίο μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο)  

 Ερώτηση 3: Ποιές αλλαγές παρατηρήθηκαν στη συμπεριφορά του παιδιού 

σας, οι οποίες σας έκαναν να νιώσετε ότι τελείωσε η περίοδος προσαρμογής;  

 

Ενώ στην αρχή ήταν συνεσταλμένη, παρότι ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο και 

ποτέ δεν διαμαρτηρήθηκε ότι δεν ήθελε να πάει, τελικά έγινε πολύ κοινωνική 

και ομιλιτική, συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας, άρχισε να 

αλληλεπιδρά με τις δασκάλες και τα άλλα παιδιά, αποζητά να περνάει 

περισσότερο χρόνο στο σχολείο και άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες. 

(γονέας 1) 

Ευτυχώς για εμάς και για το παιδί , η περίοδος προσαρμογής ήταν ομαλά και 

χρονικά δεν κράτησε πολύ. (γονέας 2) 

Στην αρχή έκλεγε πάρα πολύ και δεν ήθελε να τον αφήσω. Σιγά – σιγά, ο 

χρόνος που έκλεγε μειωνόταν. Όταν άρχισε να  μπαίνει στην τάξη εύκολα και 

με χαρά , κατάλαβα ότι είχε προσαρμοστεί. (γονέας 3) 

Ξεκίνησε να παίρνει πρωτοβουλίες , να διεκδικεί , να συμμετέχει σε 

συζητήσεις. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει πιο εντατικά και να κάνει δημιουργικά 

πράγματα στο σπίτι που τη χαροποιούσαν. (γονέας 4) 

- Σταμάτησε να κλαίει κατά την άφιξη του στο σχολείο. 

- Εξέφραζε την επιθυμία του να πάει στο σχολείο 

Η χαρά του όταν μιλούσε για το σχολείο και όταν  μας περιέγραφε πως 

περνάει εκεί. (γονέας 5) 
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Ο μικρός μας Σ. ετοιμαζόταν με χαμόγελο κάθε πρωί, προκειμένου να πάει 

στο «σχολείο». Έμπαινε πλέον στην τάξη με ευκολία και δεν έκλαιγε όταν η 

μαμά αποχωρούσε. Κάθε μέρα περιέγραφε χαρούμενος όλα όσα έκανε τις 

ώρες που βρισκόταν στον παιδικό σταθμό. Μέρα με τη μέρα, έβαζε στη ζωή 

του την έννοια της φιλίας. Η δική μας περίοδος προσαρμογής διήρκησε 

ελάχιστα χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των δασκάλων μας και στην μεγάλη 

τους αγκαλιά, η οποία δημιούργησε αίσθημα εμπιστοσύνης στο παιδί μας, 

αλλά και σε εμάς τους ίδιους. (γονέας 6) 

 


