
Πρόγραμμα Μετάβασης 
από το Προ-προνήπιο στο Νήπιο 

από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Μια βιωματική διαδικασία στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα 

Σχολική χρονιά 2018-2019



Τι είναι η μετάβαση; 

• Ως μετάβαση ορίζεται το πέρασμα από το ένα 
πλαίσιο στο άλλο με σκοπό τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου να νιώθουν ασφάλεια στο νέο 
περιβάλλον, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση 
σαν «μαθητές της μεγαλύτερης τάξης» και να 
αποκτήσουν νέους φίλους.

• Η μετάβαση σε δίγλωσσο περιβάλλον: Στο 
σχολείο μας το πρόγραμμα υλοποιείται παράλληλα 
και στην αγγλική γλώσσα. 



Ποιοι συμμετέχουν;

• Τα παιδιά του Προνηπίου(4-5 χρονών)

• Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (5-6 χρονών) 

• Τα παιδιά της Α΄Δημοτικού

• Οι Νηπιαγωγοί της τάξης και οι εκπαιδευτικοί της 
πρώτης Δημοτικού ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας (CLIL)



Διάρκεια Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα ξεκινάει στις αρχές Φεβρουαρίου 

(7 Φλεβάρη και ολοκληρώνεται στις 30 Μάη).                         
Συχνότητα

• Μία φορά την εβδομάδα στην έναρξη της ημέρας, 
με συνέχεια στο δεκατιανό και στο διάλειμμα για τα 
ελληνικά και μία ώρα την εβδομάδα μετά το 
πρωινό στα αγγλικά.

• Συνολικά 14 συναντήσεις σε κάθε γλώσσα.

Τελικό αποτέλεσμα
Κοινή γιορτή στο τέλος της χρονιάς σε ελληνικό και 
αγγλικό περιβάλλον



Βιωματική Προσέγγιση

Τα παιδιά του ανά ηλικιακή ομάδα συνεργάζεται με “συμμαθητές” μεγαλύτερης ηλικίας 

σε διαθεματικές δραστηριότητες όπως:

• Λογοτεχνία - Δανειστική Βιβλιοθήκη

• Μαθηματικά

• Παιχνίδια

• Φυσικές Επιστήμες

• Μουσική

• Εικαστικά

• Συναισθηματική Νοημοσύνη 

• Θεατρική Αγωγή  

• Αγγλική Γλώσσα

Η κάθε ομάδα απαρτίζεται από κορίτσια και αγόρια και από τις δύο βαθμίδες με 

σκοπό τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν, να μοιραστούν και να συνεργαστούν.   



Η κατανομή των παιδιών στις ομάδες αποσκοπεί στην ύπαρξη 
της ποικιλομορφίας σε αυτές για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, 
αλληλοβοήθειας-συνεργασίας και μεταγνώση.

 



Οι ομάδες Νηπιαγωγείου-Α΄Δημοτικού 
“εν δράσει “



Οι ομάδες Προνηπίου- Νηπιαγωγείου 
“εν δράσει”



 Οι κοινές διαδικασίες

• Πρόγραμμα μαθημάτων
• Πρωϊνό
• Τουαλέτα
• Ημερολόγιο
• Δανειστική Βιβλιοθήκη
• Project σε Ελληνικά και Αγγλικά
• Αξιολόγηση του προγράμματος 

• Γιορτή 
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 Οι κοινές διαδικασίες : Ημερολόγιο

Στις Φυσικές επιστήμες, τα παιδιά του Προνηπίου καταγράφουν
το πείραμα της 
τήξης του πάγου.
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Οι Στόχοι μας είναι τα παιδιά: 

Συναισθηματικοί - Κοινωνικοί

• Να οικειοποιηθούν τις ρουτίνες της μεγαλύτερης τάξης και να 

νιώσουν ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. 
• Να νιώσουν τα μεγαλύτερα υπερηφάνεια για τα κατορθώματά 

τους και να «υιοθετήσουν» τα μικρότερα δείχνοντας 
υπευθυνότητα και αποδοχή.

• Να καλλιεργήσουν την δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση . 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας 
και επικοινωνίας

• Να επεξεργαστούν την έννοια του λάθους
• Να αναγνωρίσουν τα “δυνατά” και “αδύνατα” σημεία τους και 

να θελήσουν να βελτιωθούν



Γνωστικοί στόχοι: 
Διαφοροποιημένοι ανάλογα τις ικανότητες των 
παιδιών.

• Προφορική έκφραση και συμμετοχή σε συζητήσεις δείχνοντας 
σεβασμό και ενδιαφέρον προς τα μέλη της ομάδας.

• Ακρόαση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων με την μέθοδο 
του project.

•
• -Οικειοποίηση με το γραπτό λόγο και τα βιβλία
• -Αναγνώριση των μαθηματικών εννοιών στην καθημερινότητα
• -Ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χρόνο 
• -Αυτοδιόρθωση
• -Μαθαίνω από τον συμμαθητή μου



Γιορτή 2017-2018 



Συζήτηση -Αξιολόγηση της συνάντησης 

Ερωτήματα γονέων

Συναισθήματα

Προσδοκίες



To CLIL στη Μετάβαση
Content and Language Integrated Learning



https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x
2Y

https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x2Y
https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x2Y

