
 
- 1 - 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: 
Πότε είναι το παιδί έτοιµο για να ξεκινήσει το σχολείο; 

 

Μπαδικιάν Μαριλίνα, Παιδοψυχολόγος & Κάκουρου Νίκη, Λογοπεδικός, 

 Επιστηµονικοί συνεργάτες του Ψυχολογικού Κέντρου «ΑΡΣΗ» 

 

Εισαγωγικά 

     Ο ∆ηµήτρης είναι ένα έξυπνο, ζωηρό αγοράκι 5½ ετών το οποίο φοιτά στο 

νηπιαγωγείο. Στις παρέες των συνοµηλίκων του είναι αρκετά δηµοφιλής αλλά 

πολλές φορές διαπληκτίζεται έντονα µε τους φίλους του και αποχωρεί από την 

οµάδα θυµωµένος. Στις οµαδικές δραστηριότητες τις περισσότερες φορές δε 

µπορεί να περιµένει τη σειρά του, δυσκολεύεται να παραµείνει στο κάθισµά του 

για πολλή ώρα και συνήθως πετάγεται, διακόπτοντας τους άλλους όταν µιλούν. 

Στις προγραφικές δραστηριότητες επίσης  ο ∆ηµήτρης δυσκολεύεται αρκετά. 

∆εν καταφέρνει να κρατά σωστά το µολύβι, συνήθως δεν µπορεί να κόψει  

δύσκολα σχήµατα µε το ψαλίδι  και του είναι δύσκολο να αντιγράψει σωστά το 

όνοµά του. Στα  κινητικά παιχνίδια ο ∆ηµήτρης φαίνεται να µην έχει καλό 

συντονισµό, δυσκολεύεται στις ασκήσεις ισορροπίας και συχνά µπερδεύει τις 

έννοιες χώρου και  το δεξί - αριστερό. Πολλές φορές ζητά βοήθεια από την 

παιδαγωγό αφού δεν καταφέρνει να δέσει τα κορδόνια του και να κουµπώσει τα 

κουµπιά του. Στις περιγραφές του χρησιµοποιεί φτωχό λεξιλόγιο και κάνει 

αρκετά συντακτικά  λάθη. Επίσης, πολλές φορές δεν  χρησιµοποιεί το σωστό 

χρόνο και η οµιλία του είναι «µωρουδίστικη». 

 

Στην τάξη του νηπιαγωγείου συχνά συναντάµε περιπτώσεις παρόµοιες µε αυτήν του 

∆ηµήτρη. Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας και γονείς συνήθως  χαρακτηρίζουν 

ανώριµα τα παιδιά αυτά και µερικές φορές µπορεί να προβληµατίζονται ως προς την 

ετοιµότητά τους για τη σχολική ένταξη. 

 

Τι σηµαίνει σχολική ετοιµότητα; 

       Η είσοδος  του παιδιού  στο  σχολείο αποτελεί ένα σηµαντικό σταθµό στην 

εξέλιξή του αφού καλείται να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις αναλαµβάνοντας 
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πλέον το ρόλο του µαθητή. Στην ηλικία αυτή το παιδί θα πρέπει να έχει  αναπτύξει 

γνωστικές δεξιότητες που να διευκολύνουν την εκµάθηση της ανάγνωσης και της 

γραφής και να έχει την ανάλογη κοινωνική και συναισθηµατική ωριµότητα ώστε να 

µπορεί να προσαρµοσθεί αποτελεσµατικά στο σχολικό περιβάλλον. 

  Με τον όρο σχολική ετοιµότητα αναφερόµαστε στην απόκτηση όλων εκείνων των 

δεξιοτήτων οι οποίες καθιστούν το παιδί έτοιµο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

δηµοτικού σχολείου, δηλαδή  που θα το βοηθήσουν  να δεχθεί νέες γνώσεις ως 

συνέχεια σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις αλλά και να ανταπεξέλθει στις όποιες 

δυσκολίες συναντήσει στο νέο περιβάλλον. Κατά συνέπεια η σχολική ετοιµότητα  

αποτελεί  µία αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη έννοια η οποία αναφέρεται σε 

νοητικούς, ψυχολογικούς,  κοινωνικούς και συναισθηµατικούς  παράγοντες. 

 

Πως γίνεται η µετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό; 

  Παρά το γεγονός ότι η προσχολική εκπαίδευση θεωρείται πολύ σηµαντική για τη 

µετέπειτα σχολική εξέλιξη του ατόµου, στον ελλαδικό χώρο παρατηρείται σηµαντική 

έλλειψη των µέσων αξιολόγησης των δεξιοτήτων των νηπίων στους διάφορους 

τοµείς ανάπτυξης και µόνο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες  

προς αυτήν την κατεύθυνση. 

   Έτσι, µέχρι σήµερα  στην Ελλάδα µοναδικό κριτήριο για την έναρξη της φοίτησης 

του νηπίου στην Α΄ ∆ηµοτικού αποτελεί η χρονολογική του ηλικία. Παρά το γεγονός 

όµως ότι η χρονολογική ηλικία η οποία έχει καθοριστεί για τη σχολική ένταξη 

συµπίπτει µε µία εξαιρετικά κρίσιµη αναπτυξιακή περίοδο του παιδιού, εντούτοις 

στην ηλικία αυτή το αναπτυξιακό επίπεδο δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις 

των παιδιών, αφού συχνά παρατηρούνται σηµαντικές ατοµικές διαφορές. Κατά 

συνέπεια, άτοµα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας ενδέχεται να µην έχουν τις ίδιες 

δεξιότητες. Γι αυτόν το λόγο, σε ορισµένες  χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής  

γίνεται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος της σχολικής ετοιµότητας σε όλα τα 

παιδιά πριν τη φοίτηση τους στο δηµοτικό σχολείο. 

Στη χώρα µας όµως, ο µαθητικός πληθυσµός στην Α΄ ∆ηµοτικού αποτελεί συχνά µια 

ανοµοιογενή οµάδα µαθητών καθώς δεν γίνεται κανένας έλεγχος που να σχετίζεται 

µε τη διερεύνηση της ετοιµότητας για µάθηση και τον καθορισµό των διαφόρων 

παραγόντων που επιδρούν θετικά ή αρνητικά και επηρεάζουν τη σχολική επίδοση. 

Γι΄ αυτό οι εκπαιδευτικοί σύντοµα µπορεί να διαπιστώσουν ότι δεν έχουν όλα τα 
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παιδιά την ίδια ετοιµότητα για µάθηση ερχόµενα στην πρώτη δηµοτικού µε 

αποτέλεσµα κάποια από αυτά να έχουν αυξηµένες πιθανότητες σχολικής αποτυχίας. 

 

Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει κατακτήσει στους διάφορους τοµείς της 

ανάπτυξης  το παιδί πριν τη φοίτηση του στο δηµοτικό;  

1. Ψυχοκινητική ανάπτυξη  

Αδρή κινητικότητα: Προς το τέλος της προσχολικής ηλικίας το παιδί έχει πια 

αποκτήσει ποικιλία κινήσεων και σταθερότητα για την εκτέλεσή τους και είναι πια 

ικανό να ελέγχει µε άνεση την ταχύτητα και το ρυθµό τους. Έτσι θα πρέπει να 

µπορεί να κάνει βήµατα µπρος και πίσω, να κάνει κουτσό, να πηδάει 

εναλλάσσοντας τα πόδια, να περπατά στις µύτες των ποδιών και στις πτέρνες, να 

κάνει τσουλήθρα, κούνια και τραµπάλα µόνο του. 

Λεπτή κινητικότητα: Η λεπτή κινητικότητα του παιδιού σε αυτήν την ηλικία είναι 

αρκετά αναπτυγµένη έτσι ώστε να µπορεί να φτιάχνει σχήµατα µε πλαστελίνη, να 

χρησιµοποιεί καλά κουτάλι – πιρούνι - µαχαίρι, να κόβει σωστά µε ψαλίδι πάνω σε 

γραµµές ακόµη και δύσκολα σχήµατα, να κρατά σωστά το µολύβι, να κουµπώνει 

κουµπιά, να  χρησιµοποιεί µε άνεση κύβους και lego για κατασκευές. 

Προσανατολισµός στο χώρο και στο χρόνο: Σε αυτήν την ηλικία το παιδί θα πρέπει 

να γνωρίζει τις απλές έννοιες του χώρου (πάνω- κάτω, κοντά-µακριά), να γνωρίζει 

το δεξί-αριστερό, να µπορεί να λύνει  απλούς λαβύρινθους. Να γνωρίζει τις ηµέρες 

της εβδοµάδας, τους µήνες τις εποχές, να γνωρίζει τις έννοιες χτες, αύριο, αργότερα, 

να ακολουθεί ρυθµούς και να οργανώνει το χρόνο του για να κάνει κάτι. 

 

2. Γλωσσική  ανάπτυξη  

   Το παιδί στην ηλικία των έξι χρόνων διαθέτει γλωσσικά όλα τα απαραίτητα εφόδια 

για να προχωρήσει στη σχολική µάθηση. Έχει κατακτήσει τους βασικούς κανόνες σε 

ότι αφορά τη γραµµατική,  τη δοµή, τη σύνταξη και τη µορφολογία. Μπορεί να 

εκφέρει χωρίς δυσκολία όλους τους ήχους και το λεξιλόγιο του  περιλαµβάνει 5000 

περίπου λέξεις. 

Το παιδί αυτής της ηλικίας θα πρέπει  να κατανοεί ορισµούς και έννοιες, να 

χρησιµοποιεί τους ρηµατικούς τύπους του µέλλοντος και του παρελθόντος σωστά 

και να ρωτάει τη σηµασία αφηρηµένων λέξεων όταν αυτές του είναι άγνωστες. 

 

3. Συναισθηµατική ωριµότητα 
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     Οι υγιείς σχέσεις που θα αναπτυχθούν ανάµεσα στο παιδί και τα σηµαντικά 

πρόσωπα της ζωής του (γονείς-δάσκαλοι-συνοµήλικοι) αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα για την επιτυχία όσον αφορά τους µελλοντικούς στόχους της µαθησιακής 

διαδικασίας. Το παιδί θα πρέπει να µπορεί να εκφράζει και να ελέγχει τα 

συναισθήµατα του, να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια και να έχει αναπτύξει το 

συναίσθηµα  της αυτοπεποίθησης και της αυτοεπιβεβαίωσης, που θα το βοηθήσει 

να επιτύχει στο σχολείο αλλά και στη συναναστροφή του µε τους συνοµηλίκους του. 

 

4. Αυτοεξυπηρέτηση 

      Σε αυτή την ηλικία το παιδί θα πρέπει να µπορεί να ντύνεται µόνο του, να δένει 

τα κορδόνια του, να κουµπώνει τα κουµπιά του, να πηγαίνει στην τουαλέτα µόνο του 

και γενικά να είναι αυτόνοµο και λειτουργικό στο σχολείο. 

 

5. Επίπεδο προσοχής 

      Οι απαιτήσεις για συγκέντρωση προσοχής στη σχολική τάξη είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες έτσι ώστε το παιδί θα πρέπει να µπορεί να κάθεται στην καρέκλα του 

χωρίς να κουνιέται διαρκώς, να περιµένει τη σειρά του, να εκτελεί σωστά εντολές, να 

ολοκληρώνει τις εργασίες του. 

 

6. Οπτικοκινητική αντίληψη 

     Η οπτικοκινητική αντίληψη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση 

του σχήµατος των γραµµάτων και τη γραφή. Έτσι το παιδί θα πρέπει να µπορεί να  

αντιγράφει τα σχήµατα, να ζωγραφίζει σωστά και αναλογικά παιδάκι-σπιτάκι-δέντρο, 

να µπορεί να αντιγράφει πάνω σε γραµµές, να ανταποκρίνεται στις προγραφικές 

ασκήσεις. 

 

Γιατί είναι σηµαντική η αξιολόγηση των παιδιών πριν τη φοίτηση τους στο 

δηµοτικό; 

        Το παιδί της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσει τις βασικές θεµελιώδεις  

κοινωνικές δεξιότητες και αποκτά αυξανόµενη αυτονοµία µέσα από µια πολύπλευρη 

εξελικτική διαδικασία. Σε αυτήν την ηλικία σηµειώνονται σηµαντικές σωµατικές 

αλλαγές, παρατηρείται έντονη κινητικότητα, εµφανίζεται ο κοινωνικοποιηµένος λόγος 

και η συµβολική λειτουργία.  
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  Οι πρώτες αυτές  εµπειρίες µάθησης έχουν καταλυτική επίδραση στη διαµόρφωση 

βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόµου αλλά και στη 

µετέπειτα φυσική, διανοητική και συναισθηµατική του ανάπτυξη.  

  ∆ιαχρονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε οµάδα υψηλού 

κινδύνου για την εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών αντιµετωπίζουν ήδη 

προβλήµατα  στους βασικούς αναπτυξιακούς τοµείς κατά την προσχολική περίοδο. 

 Συνήθως όµως  ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κατά την προσχολική ηλικία οι 

µαθησιακές δυσκολίες των παιδιών αναγνωρίζονται ως πρόβληµα στις πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού. 

Η επιτυχής προσαρµογή του παιδιού στο δηµοτικό σχολείο, αποτελεί σηµαντικό 

κριτήριο για την ποιότητα του µαθησιακού του προφίλ. Το παιδί  το οποίο 

ανταποκρίνεται  στις µαθησιακές και κοινωνικές απαιτήσεις του σχολείου, νιώθει 

ικανοποίηση από τις προσπάθειές του, αποκτά ενδιαφέρον για τη µάθηση και 

αναπτύσσει το αίσθηµα της επιτυχίας  και της  επάρκειας. Στην αντίθετη περίπτωση, 

όταν δηλαδή ο µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο τότε βιώνει 

επανειληµµένες αποτυχίες  και ενδεχοµένως αυτό µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 

ενδιαφέροντος για µάθηση και άλλα δευτερογενή προβλήµατα. 

 

Με ποιον τρόπο µπορούν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας να 

διευκολύνουν τη µετάβαση του παιδιού στο σχολείο; 

   Η συµβολή του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας στην πρόληψη των 

ενδεχόµενων προβληµάτων  που µπορεί να αντιµετωπίσουν τα παιδιά τα οποία µε 

την ένταξή τους στο δηµοτικό σχολείο δεν έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για οµαλή µετάβαση και προσαρµογή είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας µε την κατάλληλη ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση είναι σε θέση να  εντοπίσει ελλείψεις στις δεξιότητες του παιδιού 

σε κάποιον από τους αναπτυξιακούς τοµείς, και σε συνεργασία µε τους γονείς να 

απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. 

  Ο έγκαιρος εντοπισµός, η άµεση παρέµβαση και η παροχή συµβουλευτικής σε 

γονείς και παιδαγωγούς    µπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην 

αντιµετώπιση των δυσκολιών και να συµβάλλει στην πρόληψη δευτερογενών 

προβληµάτων εξασφαλίζοντας την επιτυχή µετάβαση στο δηµοτικό σχολείο. 
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Ενδείξεις οι οποίες µπορεί να σηµατοδοτούν το ενδεχόµενο σχολικής 

ανωριµότητας: 

Οι πρώτες ενδείξεις για τα παιδιά που δεν είναι έτοιµα για µάθηση συχνά µπορεί να 

γίνουν αντιληπτές από τις πρώτες ηµέρες στο σχολείο αφού δυσκολεύουν τα παιδιά στην 

προσπάθειά τους να ανταποκριθούν σε βασικές απαιτήσεις του σχολείου όπως είναι η 

γραφή και η ανάγνωση. Ορισµένες από τις ενδείξεις αυτές οι οποίες συχνά µπορεί να 

εντοπισθούν εύκολα και να αναγνωρισθούν από τους παιδαγωγούς των παιδιών στην 

προσχολική ηλικία και να παραπεµφθούν σε ειδικούς για περαιτέρω διερεύνηση, είναι: 

• ∆υσκολίες στην κατανόηση, έκφραση του προφορικού λόγου, χρήση του γραπτού 

λόγου (ελλιπές λεξιλόγιο, δυσαρθρία, αναγραµµατισµοί και αντιµεταθέσεις γραµµάτων ή 

συλλαβών) 

• ∆υσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής  

• ∆υσκολίες στην  ολοκλήρωση εργασιών που τους ανατίθενται  

• ∆ιαρκείς και άσκοπες κινήσεις µέσα στην τάξη  

• ∆υσκολίες στην αναγνώριση χρωµάτων, σχηµάτων, µεγεθών, ποσότητας και 

αντικειµένων καθηµερινής χρήσης 

• ∆υσκολία στην ανάκληση εικόνων ή αντικειµένων που τους έχουν επιδειχθεί λίγο πριν, 

∆υσκολίες στην εκτέλεση απλών οδηγιών   

• Ανεπάρκεια οπτικο-κινητικού συντονισµού  (π.χ. δυσκολία στην προσπάθεια να 

ζωγραφίσουν σε πλαίσιο,  να πιάσουν καλά το µολύβι, να κόψουν µε ψαλίδι) 

• ∆υσκολίες προσανατολισµού στο χώρο  

• Αδιαφορία συµµετοχής σε οµαδικές δραστηριότητες   

• Άρνηση συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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