
Επεξηγήσεις για το φυλλάδιο „πληροφορίες για το δημοτικό σχολείο“ 
 

για ΓΟΝΕΙΣ 
 

Στόχο αποτελεί η ατομική συνοδεία εκπαίδευσης και εξέλιξης κάθε παιδιού κατά τη μετάβαση 

στο σχολείο. Η γονική οικία, ο παιδικός σταθμός και το σχολείο είναι εταίροι σε κοινή 

υπευθυνότητα για το παιδί που θα πάει για πρώτη φορά σχολείο. Εάν αυτοί συνεργάζονται 

αρμονικά, το παιδί καταφέρνει καλλίτερα την μετάβαση στο δημοτικό σχολείο. 
 

Το φυλλάδιο 1 είναι μια πρακτική διαδικασία ώστε να συνενώνει τις παιδαγωγικές 

αρμοδιότητες του παιδικού σταθμού και του δημοτικού σχολείου. Αυτό διευκολύνει τη 

συνεργασία, ιδίως τότε, όταν δεν καθίστανται δυνατές κοινές συνομιλίες μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων (π.χ. σε μια μεγάλη οικιστική περιοχή του παιδικού σταθμού και/ή του 

σχολείου, σε μετοίκηση του παιδιού). 

• Το φυλλάδιο λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις δυνάμεις του παιδιού. 

• Αυτό καταγράφει συγχρόνως για το τι πρέπει να προσέξει κανείς ιδίως σε σχέση με την 

περαιτέρω συνοδεία του παιδιού. 

• Το φυλλάδιο εμπεριέχει την άποψη των γονέων  και του παιδικού σταθμού αναφορικά με 

το „ορθό“ χρονικό σημείο και τόπο  της μαθήτευσης. Παιδαγωγοί ειδήμονες  δύναται να 

παρακολουθούν σε άλλες καταστάσεις το παιδί στον παιδικό σταθμό από ότι οι γονείς 

στην οικία και τανάπαλιν. 
 

Υποδείξεις σχετικά με τα θέμα της μαθήτευσης (θέμα 5): 

• Την απόφαση για την αποδοχή στο σχολείο την λαμβάνει η διεύθυνση του σχολείου. 

Βάση για αυτή την απόφαση αποτελεί η διαδικασία μαθήτευσης, εδώ λαμβάνονται υπόψη 

και η επιθυμία των γονέων και η πρόταση του παιδικού σταθμού. 

• Στο παιδί σας πρέπει να δοθεί χρόνος και ευκαιρία ώστε να προετοιμαστεί ιδανικά για την 

μετάβαση. Σε περίπτωση που διίστανται οι δικές σας αντιλήψεις και αυτές του παιδικού 

σταθμού αναφορικά με το σωστό χρονικό σημείο της μαθήτευσης, τότε αυτό δύναται να 

αποτελέσει την αφορμή για την διεύθυνση του σχολείου στο να παρατηρήσει το παιδί σας 

και την κατάστασή του με μεγαλύτερη ακρίβεια και να διεξάγει μια συνομιλία μεταξύ 

τριών, δηλ με εσάς ως γονείς και την αρμόδια ειδήμονα. 
 

Η συμπλήρωση του φυλλαδίου είναι κοινό καθήκον του παιδικού σταθμού και των γονέων. Η 

διεκπεραίωση του φυλλαδίου στο δημοτικό σχολείο ( κατά τη διαδικασία μαθήτευσης) 

πραγματοποιείται από τους γονείς. Τόσο η συμπλήρωση του φυλλαδίου από τους γονείς όσο 

και η διεκπεραίωση του φυλλαδίου από τους γονείς είναι εκούσια. Εάν δεν το λάβει το 

σχολείο, μπορεί να περάσει άκαρπος στην 1η τάξη ο πολύτιμος χρόνος της πρώιμης 

παιδικής μάθησης. 

_________________________________ 

1 Στη γένεση του φυλλαδίου „πληροφορίες για το δημοτικό σχολείο“ συμμετείχαν μεταξύ άλλων το κρατικό ινστιτούτο για 
πρώιμη παιδαγωγική, οι εντεταλμένοι του υπουργείου πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής καθώς και ο Βαυαρός εντεταλμένος 
για την προστασία δεδομένων. 


