
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. 


