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Η σχολική ετοιμότητα διαμορφώνεται από τη 

γέννηση του παιδιού



Η Σχολική Ετοιμότητα είναι μια σύνθετη έννοια

Διέπεται από διαφορετικές Επιστημολογικές Θεωρίες

Νοηματοδοτείται ποικίλως από διαφορετικούς ανθρώπους



Θεωρητικές Προσεγγίσεις

• Η Θεωρία της Βιολογικής Ωρίμανσης – Βιολογικής Ωριμότητας (The Maturationalist or 

Nativist Approach – 1930)

Η σχολική ετοιμότητα σχετίζεται με την ηλικία 

«σχολική ωριμότητα»

• Η Περιβαλλοντική Προσέγγιση (Socio-construvistic approach -1960)

- Θεωρία Piaget
- Θεωρία Vygotsky

Η σχολική ετοιμότητα του παιδιού είναι απόρροια της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης 

με το άμεσο περιβάλλον.

• Η Οικολογική Θεωρία του Bronfenbrenner ( Ecological framework- 1979)

Η σχολική ετοιμότητα του παιδιού επηρεάζεται από άμεσους και έμμεσους παράγοντες.

Σχολική Ετοιμότητα του παιδιού, της Οικογένειας και του Σχολείου.



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ BRONFENBRENNER

(Πηγή: Πετρόγιαννης, 2001, σ.151)



Α. στην ετοιμότητα των μαθητών/τριών ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

επόμενης σχολικής Βαθμίδας (συμμετοχή στην τάξη και στις μαθησιακές εμπειρίες).

Β. Στην ετοιμότητα του Σχολείου (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) να υποστηρίξουν 

αυτή τη μετάβαση.

Γ. Στην ετοιμότητα της Οικογένειας να υποστηρίξει τη μετάβαση του παιδιού από το 

Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

Η Σχολική Ετοιμότητα με βάση το Οικολογικό Μοντέλο ορίζεται 

μέσα από τρεις επιμέρους διαστάσεις:



Η σχολική ετοιμότητα αποτελεί περισσότερο 

μία διαδικασία

παρά ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών.



➢Η Σχολική ετοιμότητα του παιδιού διαμορφώνεται από τη γέννησή 

του και αφορά την ολόπλευρη ανάπτυξή του :

- Υγεία και σωματική ανάπτυξη (κινητική ανάπτυξη)

- Κοινωνικό- συναισθηματική ανάπτυξη

- Γνωστική ανάπτυξη

- Γλωσσική ανάπτυξη και δεξιότητες επικοινωνίας

- Ικανότητα μάθησης



Παράγοντες που επηρεάζουν την Ετοιμότητα του Σχολείου

- Οι εκπαιδευτικές πρακτικές και ο εξοπλισμός του σχολείου

- Η αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών ανά τάξη

- Το μέγεθος της τάξης

- Ο αριθμός των μαθητών

- Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

- Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος (μεθόδων, υλικών) στις ανάγκες και τις δυνατότητες    

των μαθητών – διαφοροποιημένη διδασκαλία

- Η διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών

- Η θέση των μαθητών στη σχολική διαδικασία

- Η πρακτική της Επαναφοίτησης

- Η συνεργασία εκπαιδευτικών Νηπιαγωγείου- Δημοτικού

- Η συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας 



Παράγοντες που επηρεάζουν την Ετοιμότητα της  Οικογένειας

- Η στάση των Γονέων στην σχολική εξέλιξη του παιδιού

- Ο ρόλος του κάθε Γονέα στην Οικογένεια

- Η ηλικία των Γονέων

- Το κοινωνικό- μορφωτικό επίπεδο των Γονέων

- Το οικογενειακό εισόδημα

- Η επαγγελματική ιδιότητα των Γονέων



Πότε ένα παιδί έχει σχολική ετοιμότητα;

Σχολική ετοιμότητα ή επαναφοίτηση;



Κριτήρια μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό στην Ευρώπη

European Commission, 2019



Θεωρητικές Προσεγγίσεις

• Η Θεωρία της Βιολογικής Ωρίμανσης – Βιολογικής Ωριμότητας (The Maturationalist or 

Nativist Approach – 1930)

Η σχολική ετοιμότητα σχετίζεται με την ηλικία 

«σχολική ωριμότητα»

• Η Περιβαλλοντική Προσέγγιση (Socio-construvistic approach -1960)

- Θεωρία Piaget
- Θεωρία Vygotsky

Η σχολική ετοιμότητα του παιδιού είναι απόρροια της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης 

με το άμεσο περιβάλλον.

• Η Οικολογική Θεωρία του Bronfenbrenner ( Ecological framework- 1979)

Η σχολική ετοιμότητα του παιδιού επηρεάζεται από άμεσους και έμμεσους παράγοντες.

Σχολική Ετοιμότητα του παιδιού, της Οικογένειας και του Σχολείου.



Επανάληψη φοίτησης - Επαναφοίτηση

Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ.7 και 8, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α)

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4559-ΦΕΚ142/Α/3-8-2018, άρθρο 23, ισχύουν τα εξής:

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των

γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή

σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του

συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να

παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.»

«8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η

Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών».



ΜΕΤΡΗΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

➢Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια σχολικής ετοιμότητας καθώς:

- Η σχολική ετοιμότητα ποικίλει μεταξύ των εκπαιδευτικών

συστημάτων, ακόμα και μεταξύ σχολικών μονάδων.

- Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού



➢ Η απόφαση για επαναφοίτηση θα πρέπει να προκύπτει έπειτα από ενδελεχή μελέτη

των χαρακτηριστικών του παιδιού, του ιστορικού του (από τη γέννησή του και έπειτα)

και του πλαισίου στο οποίο μεγαλώνει – λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό-

συναισθηματικό του προφίλ.



Σταθμισμένα Τεστ

- Παρέχουν εγκυρότητα και αξιοπιστία, ωστόσο μετρούν – με ένα συγκεκριμένο

τρόπο- μεμονωμένες δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών

- Το σταθμισμένο εργαλείο για την μέτρηση της σχολικής ετοιμότητας στην Ελλάδα

είναι το Alpha Test (εξετάζει τη μαθησιακή και συναισθηματική ετοιμότητα

μαθητών ηλικίας 5-6ετών)

Ποιοτική εκτίμηση της σχολικής ετοιμότητας

➢ Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των μαθητών δεν αφορά μια ολιγόλεπτη

διαδικασία, αλλά λαμβάνει υπόψη το προφίλ του/της μαθητή/τριας, το πλαίσιο

στο οποίο ζει και εξελίσσεται και διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού

έτους.

➢ Αξιοποίηση των Portfolios

Η ΜΕΤΡΗΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ



➢Σε έρευνες διεθνώς διαφαίνεται διάσταση απόψεων Εκπαιδευτικών και Γονέων 

σχετικά με τη σχολική ετοιμότητα η οποία οφείλεται :

• Σε υποκειμενικούς παράγοντες που υπεισέρχονται όπως:

- ρόλος εκπαιδευτικού/ ρόλος γονέα

- Προηγούμενες εμπειρίες

- Προσδοκίες

• Στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ζουν το παιδί σε διαφορετικό 

πλαίσιο (παιδί στο σπίτι, παιδί στο σχολείο)

• Στον τρόπο που ορίζουν τη μάθηση και τη γνώση



Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία..

Οι εκπαιδευτικοί στο Νηπιαγωγείο επικεντρώνονται :

➢ στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

➢ Σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης

➢ Στην επίδραση ενός υποστηρικτικού οικογενειακού πλαισίου

Οι γονείς δίνουν έμφαση:

➢ Στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων

➢ Στο προφίλ του εκπαιδευτικού



Γονείς και Νηπιαγωγοί συγκλίνουν στη σπουδαιότητα:

• αναπτυγμένου προφορικού λόγου

• στην γλωσσική έκφραση σκέψεων και αναγκών

• Στη προσαρμογή στις ρουτίνες του σχολείου

• Στη σωματική υγεία

• Στο ενδιαφέρον για μάθηση



Ποια είναι η άποψη των μαθητών 

για τη σχολική τους ετοιμότητα;

- Εστιάζουν στους φίλους τους και στους σχολικούς κανόνες

- Εκφράζουν φόβο ότι θα εργάζονται πολύ και δεν θα μπορούν

να παίζουν.



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

➢ Προσαρμογή του εκπαιδευτικού έργου στις ανάγκες/δυνατότητες των μαθητών.

➢ Διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος που να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών

➢ Σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 

➢ Συχνή επικοινωνία και συνεργασία σχολείου- οικογένειας

➢ Επικοινωνία Νηπιαγωγείου- Δημοτικού για ενημέρωση σχετικά με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών

➢ Δραστηριότητες ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό



Δραστηριότητες ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

- Ανταλλαγή επισκέψεων μαθητών και Εκπαιδευτικών Νηπιαγωγείου- Α΄ Δημοτικού

- Συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις (καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους)

- Συνάντηση γονέων στο Δημοτικό Σχολείο (μετά το Πάσχα)



Η σχολική ετοιμότητα στη περίοδο της πανδημίας

▪ Η ελλιπής φοίτηση στο Νηπιαγωγείο επηρεάζει τη σχολική ετοιμότητα του παιδιού.
Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσαρμόζουμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους   και προσδοκίες

Και

Να εκτιμούμε αν δυσκολίες των μαθητών/τριών οφείλονται σε παράγοντες του περιβάλλοντος στο 

οποίο ζει.

▪ Για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού πρέπει πάντα να λαμβάνονται 

υπόψη παράγοντες που αφορούν την οικογένεια και το σχολείο.
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Συζήτηση…

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


