Επιστολή για τους γονείς που συνοδεύει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
Συνεργασία μεταξύ του παιδικού σταθμού και του δημοτικού σχολείου
Η συνεργασία ανάμεσα στους γονείς, το εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών
σταθμών και το εκπαιδευτικό προσωπικό του δημοτικού σχολείου είναι πολύ σημαντική για την
επιτυχή μετάβαση από τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο στο σχολείο πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Αυτή η συνεργασία βασίζεται στη διοικητική διάταξη που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο
Πολιτισμού για τη συνεργασία μεταξύ των σταθμών ημερήσιας φροντίδας παιδιών και των
δημοτικών σχολείων, κατά την εκάστοτε ισχύουσα μορφή της.
Το δημοτικό σχολείο και ο παιδικός σταθμός συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης για να
εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση στο σχολείο γίνεται με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά. Στο πλαίσιο της
συνεργασίας, αποκτώνται γνώσεις σχετικά με τις ομάδες των μελλοντικών νέων παιδιών στο
σχολείο καθώς και σχετικά με μεμονωμένα παιδιά. Από αυτό προκύπτουν εκπαιδευτικά μέτρα σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, για ειδική ενθάρρυνση ή στήριξη σε έναν
συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης ή παρακολούθηση του παιδιού σας μέχρι την έναρξη της σχολικής
φοίτησής του.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης του παιδιού σας, το εκπαιδευτικό προσωπικό του
δημοτικού σχολείου επισκέπτεται τον παιδικό σταθμό στον οποίο φοιτά το παιδί σας. Στην αρχή
του έτους στο νηπιαγωγείο, συναινέσατε στην αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης του παιδιού
σας από το συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό ως προς τους τομείς ανάπτυξης, οι οποίοι
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή έναρξη της σχολικής φοίτησης και τη σχολική
μάθηση. Το εκπαιδευτικό προσωπικό δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς, για τους οποίους δεν
έχουν παρασχεθεί ακόμα εκτιμήσεις από το εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό ή
αποτελέσματα από την εξέταση για την εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο. Στο συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που επισυνάπτεται, μπορείτε να δείτε τις παρατηρήσεις σχετικά με
το παιδί σας.
Η άποψη του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ικανότητες, τις δεξιότητες καθώς
και τα ισχυρά και αδύνατα σημεία του παιδιού σας τεκμηριώνεται σε σχέση με τις επιμέρους
πτυχές της σχολικής ετοιμότητας. Μια πλήρη καταγραφή των ικανοτήτων δεν είναι δυνατή αλλά
ούτε και αναγκαία, καθώς δεν πρόκεται για μια διαδικασία δοκιμής αλλά για μια αξιολόγηση.
Σε επαγγελματική ανταλλαγή με το εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό και σε μεμονωμένες
περιπτώσεις με τους γονείς και άλλους συνεργάτες, δημιουργήθηκε μια συνολική εικόνα των
δυνατοτήτων του κάθε παιδιού για την αποδοτική του μάθηση στο σχολείο από την αρχή της
σχολικής φοίτησης. Εάν το επιθυμείτε, το συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό θα σας εξηγήσει
πρόθυμα τις παρατηρήσεις του σε μια συμβουλευτική συζήτηση.
Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του
επιπέδου ανάπτυξης θα διαβιβαστεί στο δημοτικό σχολείο υποδοχής στο πλαίσιο της εγγραφής του
παιδιού στο σχολείο.

