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 Ειδικότερα, για το χώρο της εκπαίδευσης ο όρος

μετάβαση προσδιορίζει μια διαδικασία «μετακίνησης»

των μαθητών από μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην

αμέσως επόμενη.

Η έννοια της μετάβασης



 Τέτοιες εκπαιδευτικές μεταβάσεις (educational transition)

αποτελούν οι ακόλουθες:

 από το σπίτι στο Νηπιαγωγείο (Προσχολική Αγωγή)

 από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια

Εκπαίδευση)

 από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση)

 από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

 από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο (Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι)

 από το Πανεπιστήμιο στο στρατό ή στην αγορά εργασίας

Είδη εκπαιδευτικών μεταβάσεων



 Οι μεταβάσεις της ζωής είτε είναι ξαφνικές είναι

προγραμματισμένες, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές,

υποχρεώνουν το άτομο να προσαρμοστεί σε ένα νέο

τρόπο ζωής. Αυτό από μόνο του προκαλεί μια σειρά από

προκλήσεις.

Ο κύκλος της ζωής και οι συνεχείς 
μεταβάσεις



 Με βάση τις έρευνες απαιτείται από πλευράς μαθητών η 

διαχείριση ποικίλων συναισθημάτων, όπως:

 η προσμονή, 

 η χαρά, 

 η έκπληξη, 

 ο φόβος, η αβεβαιότητα

 η αγωνία, η ανασφάλεια

 η ευχαρίστηση, 

 η υπερηφάνεια και 

 η ικανοποίηση.

Ποια συναισθήματα κυριαρχούν 
στους μαθητές που αλλάζουν βαθμίδα 



 θεωρείται ομαλή η μετάβαση στην περίπτωση που ο

μαθητής αισθάνεται:

 ασφαλής, χαλαρός και εξοικειωμένος για μια

αποτελεσματική διαπραγμάτευση των προκλήσεων της

νέας καθημερινής σχολικής πραγματικότητας, τόσο στον

τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων όσο και σε εκείνον

της ακαδημαϊκής του επίδοσης.

 (Βρυνιώτη & Ματσαγγούρας, 2005).

Πότε θεωρείται ομαλή η μετάβαση 
στο γυμνάσιο;



 Χαμηλή σχολική/ακαδημαϊκή επίδοση

 Αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και 

στην οικογένεια

 Αυξημένη πιθανότητα δυσπροσαρμογής στο νέο 

σχολικό περιβάλλον

 Μεγάλο άγχος και αγωνία σχετικά με το αν θα κερδίσει 

την αποδοχή από συνομηλίκους του και αν θα μπορέσει 

να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις.

Οι μη ομαλές μεταβάσεις σχετίζονται 
με:



 Πρώτον, η μετάβαση περιλαμβάνει την εποχή στην οποία

πραγματοποιείται για τους μαθητές το πέρασμα από την

παιδική ηλικία στην εφηβεία.

 Δεύτερον την περίοδο προσαρμογής τους από ένα θεσμικό

πλαίσιο σε ένα άλλο με διαφορετικούς κανόνες και

υψηλότερες απαιτήσεις και προσδοκίες από τους

εκπαιδευτικούς.

 Και ως τρίτη διαδικασία περιλαμβάνει το μετασχηματισμό

παγιωμένων κοινωνικών ομάδων των παιδιών σε νέες

διαφοροποιημένες κοινωνικές σχέσεις.

 (Hargreaves et al., 1996).

Τρεις παράλληλες διαδικασίες



 572 μαθητές που φοιτούσαν σε 10 διαφορετικά γυμνάσια της 

Βόρειας Ελλάδας δήλωσαν ότι:

 Ξεκινούσαν με σημαντική υποβάθμιση της αυτοεικόνας τους 

όσον αφορά στα μαθήματα, τις σχέσεις τους με τους γονείς 

και το σχολείο και τις ικανότητές τους.

 Βελτίωση καταγράφηκε μόνο στον τομέα της εικόνας για τη 

φυσική τους εμφάνιση.

Έρευνα Σίσκος & Παπαιωάννου
(2008)



 Ως προεφηβεία ορίζεται η αναπτυξιακή περίοδος της

ζωής του ατόμου (10-13 έτη) η οποία σηματοδοτεί την

έναρξη:

 της εφηβείας και η οποία 

 χαρακτηρίζεται από:

 Βιολογικές αλλαγές 

 Γνωστικές αλλαγές 

 Συναισθηματικές αλλαγές 

 Μεταβολές στην Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού

Η προεφηβική ηλικία



Το «παγόβουνο» της συμπεριφοράς 
Παράγοντες που την επηρεάζουν



 Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνει τα παιδιά. Να τους 

«γεμίζουμε» το δοχείο της αυτοπεποίθησής τους. 

 Να τους δίνει την αίσθηση ότι αξίζουν και ότι μπορούν να 

θέτουν στόχους και να τους υλοποιούν.

 Να τα θεωρεί πολύτιμα μέλη της οικογένειας, να τα 

προτρέπει να βοηθάνε στο σπίτι.

 Να αναγνωρίζει τη συνεισφορά τους και να τους αναθέτει 

συνεχώς υπευθυνότητες, πρωτοβουλίες.

Ο ρόλος της οικογένειας
θετική γονεϊκότητα (positive parenting)



 Είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει εκείνο το

υποστηρικτικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει και θα

βοηθήσει το μαθητή στη σχολική του προσπάθεια ή

αντίθετα θα τον δυσκολέψει.

Ο ρόλος της οικογένειας



 Η στενή παρακολούθηση της σχολικής ζωής του

παιδιού-μαθητή από πλευράς της μπορεί να δώσει

λύσεις σε προβλήματα συμπεριφοράς, επιδόσεων και

ομαλής κοινωνικοποίησής τους.

Ο ρόλος της οικογένειας
Η σχέση της με το σχολικό περιβάλλον



 Όρια = λογικοί κανόνες

 Τα όρια προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας και

σταθερότητας στα παιδιά και στους εφήβους

 Ένα παιδί που οριοθετείται μαθαίνει να έχει αυτοέλεγχο

και να μην παρασύρεται από τις εσωτερικές

παρορμήσεις του.

Ο ρόλος της οικογένειας
Θέσπιση ορίων



 Τα όρια δεν πρέπει να επιβάλλονται αλλά να εφαρμόζονται

στα πλαίσια ενός κλίματος συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ

γονέων και παιδιού.

 Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλη την οικογένεια, π.χ δεν

μπορείτε να ζητάτε από το παιδί να τηρεί κανόνες που εσείς

παραβιάζετε (π.χ να μη μιλάει άσχημα).

 Πρέπει να υπάρχει κοινή πολιτική εφαρμογής των ορίων και

από τους δύο γονείς αλλιώς το παιδί μπερδεύεται.

Ο ρόλος της οικογένειας
Θέσπιση ορίων



 1. Oι αποστασιοποιημένοι γονείς

 Αποστασιοποιούνται ή αγνοούν τα συναισθήματα του

παιδιού γιατί θεωρούν ότι τα συναισθήματα δεν είναι

σημαντικά ή γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν.

 2. Οι επικριτικοί-αποδοκιμαστικοί γονείς

 Κρίνουν κι επικρίνουν τα συναισθήματα των παιδιών.

Τιμωρούν το παιδί που εκφράζει, κυρίως, τα αρνητικά

του συναισθήματα. Πιστεύουν ότι το να γίνεται κάτι

τέτοιο είναι αντιπαραγωγικό και χάσιμο χρόνου κι ότι

για να επιβιώσουν τα παιδιά πρέπει να είναι σκληρά.

Τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς (1)
ως προς τη συναισθηματική νοημοσύνη



 3. Οι επιτρεπτικοί-παραχωρητικοί γονείς

 Αποδέχονται ελεύθερα οποιαδήποτε έκφραση συναισθήματος.
Παρηγορούν το παιδί που βιώνει αρνητικά συναισθήματα.
Επιτρέπουν προσφέροντας ελάχιστη καθοδήγηση. Δεν θέτουν
όρια στα παιδιά ούτε τα διδάσκουν τρόπους επίλυσης
προβλημάτων.

 4. Οι συναισθηματικοί γονείς

 Βλέπουν τα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους ως
ευκαιρία για στενή επικοινωνία. Είναι διαθέσιμοι να
αφιερώσουν χρόνο σ’ ένα λυπημένο, φοβισμένο ή θυμωμένο
παιδί χωρίς να ανησυχούν όταν εκφράζει αυτά που νιώθει.
Σέβονται τα συναισθήματα του παιδιού λαμβάνοντας σοβαρά
υπόψη κυρίως, τα αρνητικά συναισθήματα που τυχόν εκφράζει.

Τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς (2)



 Σύμφωνα με την έρευνα της Avenevoli και των

συνεργατών της (1999) διαπιστώθηκε πως το

αυθεντικό σχήμα γονεΐκής συμπεριφοράς:

 συσχετίζεται με θετικότερα αποτελέσματα

αναφορικά με τη συναισθηματική ανάπτυξη,

τις σχολικές επιδόσεις και την παραβατική

συμπεριφορά των εφήβων μαθητών.

Αυθεντικό σχήμα γονεϊκής
συμπεριφοράς



 Είναι αυτό που χαρακτηρίζεται από:

 Τη στοργική και δεκτική συμπεριφορά των γονιών προς τα

παιδιά.

 Οι γονείς προσδοκούν ώριμη συμπεριφορά από τα παιδιά,

προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες για πρωτοβουλίες.

 Η επιβολή των κανόνων γίνεται με συνέπεια και σε γενικές

γραμμές επικρατεί στην οικογένεια:

 Ένας συνδυασμός ζεστασιάς, ευελιξίας και σταθερότητας. 

(Πετρόγιαννης, 2003). 

Αυθεντικό σχήμα γονεϊκής
συμπεριφοράς



 Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, δεν είναι καθόλου εύκολο

να είναι κάποιος γονιός. Μερικοί υποστηρίζουν πως είναι

τέχνη (Νίλσεν, 2002). Είναι ένας ρόλος που απαιτεί

συνδυασμό συναισθημάτων, γνώσεων, ενέργειας,

χιούμορ, υπομονής, κατανόησης, θετικής διάθεσης.

Η «τέχνη» του γονιού



 Ο γονιός οφείλει να διαμορφώσει ένα κλίμα στην
οικογένεια, μέσα στο οποίο το παιδί θα μάθει

 να αγαπάει, να συνεργάζεται, να αξιολογεί, να χάνει,
να επιλέγει, να ψάχνει, να επικοινωνεί, μα πάνω απ’
όλα, θα μάθει να αποδέχεται και να σέβεται τον
εαυτό του, να στηρίζεται στις δυνάμεις του και να
αγωνίζεται με ίσους όρους.

 Μέσα σε ένα τέτοιο οικογενειακό κλίμα το παιδί
μαθαίνει να απολαμβάνει τις επιτυχίες του, να μην
ντρέπεται για τα λάθη του, να είναι υπερήφανο για
τον εαυτό του.

 (Ramsey, 2004).

Η «τέχνη» του γονιού (2)



 Λόγω της επερχόμενης πανδημίας οι μαθητές, για

σχεδόν δύο σχολικά έτη, ήταν υποχρεωμένοι να

παραμείνουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν

τηλεμαθήματα.

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εθισμό τους σε πάσης

φύσεως «οθόνες» και διαδικτυακά παιχνίδια

 Κατάσταση που επέφερε αρνητικές συνέπειες στην

ψυχοσύνθεσή τους (π.χ. εξοικείωση στη χρήση βίας).

Ο  επίκαιρος παράγοντας του 
μαθητικού «εγκλεισμού»



 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


