
1η Μέρα στο Νηπιαγωγείο 

Οργάνωση και Προγραµµατισµός 

«Πάµε Νηπιαγωγεί-

ο» Η µαγική λέξη ηχεί 

στα αφτιά των παιδιών 

άλλοτε χαρµόσυνα και 

άλλοτε σαν τον µεγαλύτε-

ρο εφιάλτη. Το άνοιγµα 

των σχολείων επιτείνει 

το άγχος των γονέων.  

Στο άρθρο αυτό θα βρεί-

τε µικρές συµβουλές που 

θα σας βοηθή-

σουν να ξεπε-

ράσετε τα προ-

βλήµατα προ-

σαρµογής στον 

καινούριο τρό-

πο ζωής. 

Το άγχος του αποχωρι-

σµού, το άγνωστο των 

νέων εµπειριών, οι νέες 

συνήθειες και προσδοκί-

ες που εµφανίζονται στο 

προσκήνιο, φορτίζουν 

συναισθηµατικά τόσο το 

παιδί, όσο και τον κηδε-

µόνα.  

1. Χαλαρώστε: το παι-

δί διαισθάνεται την 

αγωνία του γονέα.  

2. Συζητήστε: µάθετε 

τη γνώµη του για το 

νηπιαγωγείο, εξηγή-

στε του τις ενέργει-

ες που λαµβάνουν 

χώρα σ’ αυτό 

(ζωγραφική, κατα-

σκευές, µουσική, εξε-

ρεύνηση, κλπ). Όλα µε 

παιχνίδι.  

3. Ενηµέρωση: ∆ιαβάστε 

βιβλία που αναφέρο-

νται στην 1η µέρα στο 

νηπιαγωγείο. 
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∆ιώξτε το άγχος 
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Άρθο 5 

Τηρείστε τους κανόνες και τους χρονικούς περιορισµούς 
µε ευλάβεια. Αποτελέστε πρώτοι εσείς τα πρότυπα 

1. Οργανώστε πρόγραµµα ύπνου: 15΄ πιο νωρίς στο κρεβά-

τι— 15΄ νωρίτερα πρωινό ξύπνηµα 

2. Ορίστε Σταθερό πρόγραµµα: το παιδί αντιλαµβάνεται το 

πλαίσιο λειτουργίας  του στο φαγητό, το παιχνίδι, την υγι-

εινή, την ξεκούραση.  

3. Παιχνίδι Ρολογιού: Ορίστε ένα µικρό διάστηµα και αναθέ-

στε του καθήκοντα που πρέπει να διατελέσει, επιβραβεύο-

ντάς το. «Θα προλάβεις να βάλεις τα ρούχα σου µέχρι το 

ρολόι να δείξει …; Αν τα καταφέρεις µπορείς να παίξεις 

άλλα 10΄ λεπτά.  



 

 

 

Μη µεταφέρετε το άγχος και τις 

φοβίες σας στο παιδί σας 

1η Μέρα στο Νηπιαγωγείο 
Σελίδα 2 

Το πρώτο διάστηµα επιδιώκεται 

εξοικείωση µε το χώρο του νη-

πιαγωγείου, τη λειτουργία του, 

την προσαρµογή στις δραστη-

ριότητες ρουτίνας, αλλά και µε 

τα πρόσωπα του νηπιαγωγείου. 

Σ’ αυτά συµπεριλαµβάνονται 

τόσο οι µαθητές όσο και οι νη-

πιαγωγοί. 

 

 

1. Πριν την έναρξη του σχολεί-

ου, οι γονείς µπορούν να 

οργανώσουν µια επίσκεψη 

στο νηπιαγωγείο, ώστε να 

γνωρίσει το νήπιο τα δασκά-

λα του. 

2. Επισκεφτείτε το βιβλιοπω-

λείο µαζί και ενηµερωθείτε 

για τα σχολικά είδη που θα 

αγοράσετε.  

Προσδιορίστε το φόβο και την αγωνία του παιδιού 

Προσπαθήστε να προσδιορίσετε 

την αιτία των φοβιών και του 

άγχους του νηπίου: Φοβάται  

 

1. ότι δεν θα επιστρέψει στο 

σπίτι 

2. ότι θα του συµβεί κάτι 

3. δεν ξέρει τον τρόπο για να 

πάει στο µπάνιο 

Ξεκαθαρίστε την κατάσταση και 

δώστε λύσεις σε αυτά που τον 

απασχολούν σε συνεργασία µε 

τη νηπιαγωγό. 

Εξοικείωση µε το χώρο του Νηπιαγωγείου 

Η ώρα του αποχωρισµού για 

πολλά παιδιά είναι πολύ οδυνη-

ρή, µε αποτέλεσµα να κλαίνε. 

Γονείς ψυχραιµία ! ! !  

Τόσο οι δασκάλες όσο και οι 

γονείς µπορούν να απαλύνουν 

τους φόβους της πρώτης ηµέ-

ρας.  

1. Υποβαθµίστε το γεγονός: 

Υπερτονίζοντας την πρώτη 

µέρα στο νηπιαγωγείο δηµι-

ουργεί επιπλέον προσδοκίες, 

ενισχύοντας τη νευρικότητα 

του παιδιού. 

2. Μη µένετε πολύ ώρα στο 

χώρο του νηπιαγωγείου: 

αφήστε το παιδί και φύγετε 

χωρίς να  

χρονοτριβείτε.  Τα παιδιά κλαίνε 

γνωρίζοντας ότι θα επιµηκύνουν 

την παραµονή της παρουσίας σας.  

 

 

Σκορπίστε τους φόβους και τις ανασφάλειές του νηπίου 



Μη βάζετε χρονικά όρια στην προσαρµογή 

Αγαπηµένα αντικείµενα 

∆είξτε µπιστοσύνη στις δασκάλες 

 

Σεβαστείτε το 

χρόνο και τον 

τρόπο 

εξοικείωσης του 

κάθε παιδιού στο 

νηπιαγωγείο  

Άρθο 5 
Σελίδα 3 

 

 

Οι δασκάλες γνωρίζουν τον τρόπο να απο-

µακρύνουν την αγωνία των πρώτων ηµερών 

και να κάνουν τα παιδιά να  την ξεχνούν µε 

δραστηριότητες ρουτίνας, όπως τραγούδια,  

και παιχνίδια. 

 

 

 

 

Στα περισσότερα σχολεία επιτρέπεται το παιδί να φέρνει από το 

σπίτι του, ένα αγαπηµένο αντικείµενο και να το έχει µαζί του 

την ώρα της ανάπαυσης ή του ελεύθερου παιχνιδιού. Μετά από 

συνεννόηση µε τις νηπιαγωγούς επιτρέψτε το να έχει µαζί του 

ένα αντικείµενο που του παρέχει ασφάλεια.  

Το κάθε παιδί έχει το δικό του 

χρόνο προσαρµογής στο σχολείο 

και τις ρουτίνες του. το άγχος του 

αποχωρισµού και τα κλάµατα δε 

σταµατούν για κάποια παιδιά παρά 

µετά από άρκετό διάστηµα, ενώ για 

κάποια άλλα, αυτό συµβαίνει στην 

πρώτη εβδοµάδα ή ακόµα και τις 

πρώτες ηµέρες.  

∆ώστε στο παιδί το χρόνο που 

χρειάζεται, ώστε να αποκτήσει ε-

µπιστοσύνη στο περιβάλλον του, 

έµψυχο και άψυχο. 



Η Ιατροπούλου Ράνια είναι νηπιαγωγός, 
πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
τίτλου (Προγραµµατισµός Αγωγής και Εκ-
παίδευσης στην Παιδική Ηλικία) και ∆ι-
πλώµατος στην Εκπαίδευση (∆ιδασκαλείο) 
Θεσσαλονίκης.  

http://www.education.com/magazine/

article/

How_Handle_Separation_Anxiety/ 

 

 

 

http://childparenting.about.com/od/

schoollearning/a/

first_day_kindergarten_anxiety.htm 

 

 

http://school.familyeducation.com/

kindergarten/anxiety/51261.html 
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