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Μετάβαση 

Το «πέρασμα» από μια  γνωστή 

κατάσταση 

σε μια άλλη  άγνωστη σε 

εμάς 



 
Τελετές μετάβασης στην αρχαιότητα 

 
 Ως τελετές μετάβασης ορίζονται οι 
πρωτόγονες εκείνες τελετουργίες που μετέφεραν 
συμβολικά και κυριολεκτικά το άτομο από την 
κοινότητα σε έναν ιερό ενδιάμεσο χώρο 
απομόνωσης με στόχο να επιστρέψει αργότερα 
με ανανεωμένη ταυτότητα.  
 

Ιερός ήταν έτσι ο ξένος, τον οποίο θα έπρεπε 
να υποδεχτούν και να φιλοξενήσουν. 
 Ιερός ήταν ο νέος που έφευγε για το ταξίδι 
ενηλικίωσης και χανόταν μέσα στο δάσος για να 
βιώσει έναν συμβολικό θάνατο. 
 Ιερή ήταν η λεχώνα, ιερή και η χήρα ή ο 
χήρος.  
 

 Οι τελετές μετάβασης διαρκούσαν για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συνόδευαν την 
ζωή μέσα στην κοινότητα, προστατεύοντάς την 
από τις ξαφνικές και τραυματικές αλλαγές.  



 
Διαβατήριες τελετουργίες στην αρχαία Ελλάδα 

Αθήνα: Τέλος παιδικής ηλικίας - Είσοδος σε εφηβεία  

 
 Την Κουρεώτιδα ημέρα οι νεαροί άνδρες (κούροι) εγγράφονταν ως έφηβοι στη 

Φρατρία. Στη θυσία που ακολουθούσε, το Κουρείον, ο νέος (16 ετών περίπου) 
πρόσφερε την κώμη του στη θεά Άρτεμη και η προσφορά συνοδευόταν από θυσία 
ζώου και ο πατέρας ορκιζόταν για την καταγωγή του παιδιού. 

 

 Με την τελετουργία αυτή, γινόταν η μετάβαση στην εφηβεία και ο νέος 
εντασσόταν στην κοινότητα συμμετέχοντας στα κοινά γεύματα που ακολουθούσαν 
τις θυσίες. Η Φρατρία λοιπόν ήταν ο κρίκος μεταξύ οίκου και πολιτικής ζωής. Ο 
νέος πήγαινε έπειτα στα ιερά της πόλης και έδινε όρκο. 

 

 Την ίδια εποχή σηματοδοτούσε το πέρασμα στην εφηβεία η Παιδεραστία. Μέσω 
ερωτικής σχέσης ένας ενήλικος άνδρας μετέδιδε τη γνώση και την εμπειρία του 
σ’ έναν νέο από 12 ως 18 ετών, με τη συγκατάθεση της οικογένειας. 

 

 Δεν έχουμε κάποια αντίστοιχη τελετή περάσματος για την έφηβη. Οι 
θρησκευτικές λειτουργίες της θηλυκής εφηβείας (Άρκτος για την Άρτεμη, και 
Κανηφόροι) δεν συνοδεύονταν από καμιά διαβατήρια τελετή. Η μεγαλύτερη τέτοια 
τελετή ήταν μόνον ο Γάμος, αν και υπάρχουν ενστάσεις και γι’ αυτό, διότι 
αποτελούσε μετάβαση και για τον άνδρα.  



 
Διαβατήριες τελετουργίες στην αρχαιότητα 

Σπάρτη: Τέλος παιδικής ηλικίας - Είσοδος σε εφηβεία  

 
 Τα κορίτσια στην Σπάρτη ανατρέφονταν με τον ίδιο τρόπο με τα αγόρια. 

Γυμνάζονταν, αγωνίζονταν, πάλευαν και εξασκούνταν. Άνδρες και γυναίκες 
είχαν ισότιμη και ισόκυρη σχέση.  

 Ο Σπαρτιάτης έφηβος που κατά την ολοκλήρωση της αγωγής προσέφερε ειδική 
στρατιωτική υπηρεσία μέχρι την ενηλικίωσή του, είχε πιθανότητα να περάσει μια 
δοκιμασία που είχε το χαρακτήρα διαβατήριας τελετής: Η Κρυπτεία βάσει της 
οποίας πριν γίνει αποδεκτός στα συσσίτια και άρα ενηλικιωθεί, έπρεπε να 
περάσει ένα χρονικό διάστημα μόνος, οπλισμένος μ’ ένα μαχαίρι και να επιβιώσει 
δίχως πόρους και βοήθεια. 

 Η γυναίκα παντρευόταν στα 20 και ο άντρας στα 25. Ο γάμος ήταν 
υποχρεωτικός δια τιμωρίας. Το τυπικό του γάμου είχε το χαρακτήρα 
διαβατήριας τελετής από μια κατάσταση σε μια άλλη. Η διαδικασία ξεκινούσε με 
μια τελετουργική αρπαγή της κοπέλας. Η κοπέλα κουρευόταν, ντυνόταν με 
ανδρικά ρούχα (τραβεστισμός) και περίμενε τον γαμπρό στο σκοτάδι. Το τυπικό 
είχε είτε αποτροπαϊκό για τα δαιμόνια χαρακτήρα, ή για να γίνει και η μετάβαση 
για τον νέο από την ομοφυλοφιλική αγωγή στον ετεροφυλοφιλικό έγγαμο βίο 



Ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία –μάθηση και διδασκαλία- 
στην οικογενειακή αγωγή, σε παραδοσιακές κοινωνίες 

Οι αδελφοί Μανάκη, με 
καταγωγή από την Αβδέλα 
Γρεβενών, υπήρξαν οι πρώτοι 
κινηματογραφιστές στα 
Βαλκάνια. Η πρώτη τους ταινία, 
που γυρίστηκε το 1908 με τον 
τίτλο «Υφάντρες», αποτυπώνει 
στοιχεία οικογενειακής αγωγής 
μέσα από διαδικασίες μαθητείας 
(ενταγμένες στην παραγωγική 
διαδικασία). 
 



 
 Ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία –μάθηση και διδασκαλία- 
στην οικογενειακή αγωγή, σε παραδοσιακές κοινωνίες 

2 μορφές εκπαίδευσης (οργανωτικά σχήματα) μέσα στην ευρεία οικογένεια -
διαφοροποιούνταν κατά φύλο- στους Σαρακατσάνους  

   

1. Συστηματική, οργανωμένη, πρακτικό χαρακτήρα, 
ενταγμένη στην παραγωγική διαδικασία (Μαθητεία)  

 

 «τα κορίτσια άρχιζαν τη μαθητεία τους από τα 4 τους χρόνια 
[…] σχεδόν νήπια άρχιζαν να δουλεύουν κάτω από την καθοδήγηση 
των μεγάλων γυναικών από τις 1 με 2 τα ξημερώματα και σ’ όλη τη 
διάρκεια της μέρας […] στα 10 με 12 χρόνια τους τα κορίτσια είχαν 
ολοκληρώσει τη μαθητεία τους στο νοικοκυριό, την υφαντική, αλλά 
και στην ζωοκαλλιέργεια» 
 «τα κοριτσάκια άρχιζαν με το γνέσιμο (1 ή 2 τουλούπες την 
ημέρα αρχικά, που γινόταν 1 κουβάρι κλωστή) και πως -όσο δεν τα 
κατάφερναν και πολύ καλά- τους έδιναν τα χειρότερα μαλλιά. 
Ωστόσο κι αυτή την κακογνεσμένη κλωστή την ύφαιναν σε 
δευτερώτερα σκουτιά τα στρουγκότσουλα» 
 «την κοπέλα σ’ να ν’ τ’ φας στο κόκκαλο, να ν’ τ’ φτιασ’ς  
νοικοκυρά, να μη σ’ παραδίν’ ου άλλος τη μάνα σ’ και τον πατέρα» 

 

2. Ωσμωτική, ανοργάνωτη  
(μάθηση που πραγματοποιείται παρεπιπτόντως) 

 Εκμάθηση ρόλων και κοινωνικών κανόνων 

 
7 



Σχολείο;  
Να μαθαίνω γράμματα… 
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Κρίσεις για σημερινά σχολεία… 
 
Τα σημερινά παιδιά είναι 
πιο μοναχικά και 
καταπιεσμένα, πιο 
οργισμένα και απείθαρχα, 
πιο νευρικά και 
ευέξαπτα, πιο 
παρορμητικά και 
επιθετικά, γιατί τα 
σχολεία δεν κατόρθωσαν 
να ενώσουν μέσα στην 
τάξη νου και καρδιά 
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Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ) 
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Α. Επικοινωνώ, αισθάνομαι είμαι ο εαυτός μου  

Υποενότητες:  
 Επικοινωνώντας με τους άλλους  

 Τα συναισθήματά μας  

 Γνωριμία με τον εαυτό μας  

 Αντιμετωπίζοντας το άγχος  
 

Β. Ζούμε μαζί…  

Υποενότητες:  
 Οι σχέσεις μεταξύ μας  

 Διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις – Βάζω όρια  

 Σχολείο και διαφορετικότητα  

 Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα 
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Θεματικές Ενότητες και Υποενότητες 
ΠΣ και ΟΕ της ΣΚΖ (1) 



Γ. Φροντίζω τον εαυτό μου 

Υποενότητες:  
 Διατροφή  

 Πρόληψη ατυχημάτων και πρώτες βοήθειες  

 Σωματική υγιεινή  

 Καπνός και αλκοόλ 
 

Δ. Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε 
ο ένας τον άλλο 

Υποενότητες:  
 Το δικό μας σχολείο  

 Αίσθηση της κοινότητας και ψυχολογικό κλίμα στην τάξη/ σχολείο  

 Αγωγή ελεύθερου χρόνου  

 Αξιοποίηση του διαδικτύου στο σχολείο 
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Θεματικές Ενότητες και Υποενότητες 
ΠΣ και ΟΕ της ΣΚΖ (2) 



 
Μεταβατικές περίοδοι σημερινών παιδιών 

(προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική & επαγγελματική ζωή) 

 

 Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο 
Δημοτικό 

 

 Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 
 

 Μετάβαση από την παιδική στην 
εφηβική ηλικία 

 

 Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο 
 

 Μετάβαση από τάξη σε τάξη 
 

 Μετάβαση από το σχολείο στις 
σπουδές/στην αγορά εργασίας 



 
 Ομαδικό «φατούρο» στην Μπαρτσελόνα  

για Βιδάλ 
 

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε παρουσίασε 
τον Αρτούρο Βιδάλ στους νέους 
συμπαίκτες του κι εκείνοι αφού 
πρώτα χειροκρότησαν, έφτιαξαν 
ένα pasillo, αλλά όχι για να τον 
αποθεώσουν. Ο Χιλιανός μέσος 
πήρε φόρα και πέρασε τρέχοντας 
ανάμεσά τους, με τον Μέσι και 
τους υπόλοιπους να του ρίχνουν 
το καθιερωμένο φατούρο, όπως 
κάνουν με τους καινούργιους στο 
σχολείο. 



 
  
 



 
Ερευνητικά δεδομένα 
Μη ομαλές μεταβάσεις σχετίζονται με: 

 

 Χαμηλή σχολική επίδοση 
 

 Αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς 
στην τάξη και στην οικογένεια 

 

 Αυξημένη πιθανότητα 
δυσπροσαρμογής λόγω του ότι 
νοιώθει ευάλωτος αυτή την περίοδο 

 

 Μεγάλο άγχος και αγωνία σχετικά 
με το αν θα κερδίσει την αποδοχή 
από συνομηλίκους και αν θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
σχολικές απαιτήσεις 



Το Γυμνάσιο καλύπτει τα τρία τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής  
εκπαίδευσης και οι μαθητές φοιτούν σ' αυτό από την ηλικία των δώδεκα  
μέχρι των δεκαπέντε ετών. 
Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί μια ολόκληρη  
διαδικασία και είναι ένα κρίσιμο στάδιο στη ζωή του παιδιού, διότι βιώνει  
δυο διαστάσεις μετάβασης: 

Αναπτυξιακή αλλαγή Αλλαγή εκπαιδευτικής βαθμίδας 

Γυμνάσιο Εφηβεία 

Μετάβαση από το Δημοτικό σε Γυμνάσιο 
Διαστάσεις μετάβασης 

 
 
 



 
Μετάβαση από το Δημοτικό σε Γυμνάσιο 

Προεφηβεία - εφηβεία 

 
 Αλλαγή 
 

 Συναισθηματικές διακυμάνσεις 
(ευαισθησία, εσωτερικές συγκρούσεις, 
λύπη- ενθουσιασμό, σιγουριά- 
ανασφάλεια) 

 

 Έντονα συναισθήματα άγχους 
 

 Αναστάτωση 
 

 Αποχωρισμό και αποχαιρετισμό 
  

 Αβεβαιότητα 
 

 Προσαρμογή και ενσωμάτωση 
 

 Μεταμόρφωση στην αυτό-εικόνα (αλλαγές 
στο σώμα και στη συμπεριφορά) 

 

 Νέες κοινωνικές συμπεριφορές 



Μετάβαση από το Δημοτικό σε Γυμνάσιο  
Αλλαγή εκπαιδευτικής βαθμίδας 

 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 

 ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ 
 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 ΧΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 
 

 ΧΑΝΟΥΝ ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
 

 ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ  
 

 ΑΠΟΒΟΛΕΣ 
  

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ 



«Μη φοβάσαι, μίλα» 
 Tαινία του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας. Βραβείο Συνηγόρου του Παιδιού στο Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους 2011  

Η ταινία είναι αποτέλεσμα τρίμηνων 
εργαστηρίων με τα παιδιά και 
εκφράζει τους φόβους και τις αγωνίες 
των μαθητών της 6ης τάξης, που 
συνδέονται με το άγχος της 
μετάβασης από το δημοτικό στο 
γυμνάσιο αλλά και το άγχος της 
οικονομικής κρίσης και των 
κοινωνικών και οικογενειακών 
προβλημάτων που τα ίδια βιώνουν. 
Παράλληλα, στην ταινία τα παιδιά 
εκφράζουν και τρόπους αντιμετώπισης 
των φόβων και των δυσκολιών τους. 



 
Απόψεις μαθητών Α΄ Γυμνασίου για τη 

μετάβασή τους από το Δημοτικό  
Έρευνα Αναστασάτου Ν., Κεχαγιά Λ. (2009)  

 

  Ο ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν ήταν ενημερωμένος από το Δημοτικό 
για το νέο περιβάλλον που θα συναντούσε. 

  

 Το ένα τρίτο δηλώνουν ότι οι πρώτες ημέρες στο Γυμνάσιο «ήταν 
δύσκολες και ένιωθαν μοναξιά», θα ήθελαν από τους καθηγητές τους 
«να είναι πιο φιλικοί και ανεκτικοί» (κυρίως τα κορίτσια) και 
«περισσότερη βοήθεια για την προσαρμογή τους» (κυρίως τα αγόρια). 

 

 Επτά στους δέκα θεωρούν τα μαθήματα της Στ΄ του Δημοτικού 
ευκολότερα, ενώ δύο στους τρεις θεωρούν ότι τα μαθήματα του 
Γυμνασίου δεν αποτελούν συνέχεια της Στ΄ Δημοτικού και ότι 
δυσκολεύονται από τα νέα μαθήματα και τους πολλούς καθηγητές. 

 Ένας στους τέσσερις επισημαίνουν ότι δεν πολυκαταλαβαίνουν τα νέα 
μαθήματα, ότι οι πολλοί καθηγητές τους δυσκολεύουν και αναγκάστηκαν 
να πάνε φροντιστήριο.  

 

 Σχεδόν οι μισοί ζητούν από τους καθηγητές τους να είναι περισσότερο 
φιλικοί και να μην ξεχνούν ότι αντιμετωπίζουν παιδιά και όχι ενηλίκους. 







 
Μετάβαση από το Δημοτικό σε Γυμνάσιο  

Φάσεις μετάβασης (Galton, Gray & Ruddock, 2000) 

 
Προετοιμασία Η προετοιμασία αρχίζει στο Δημοτικό  σχολείο, και περιλαμβάνει μια 

σειρά  από δράσεις που αφορούν στο  συναισθηματικό και στο 
γνωστικό τομέα με σκοπό να αναπτύξουν οι  μαθητές αντίστοιχα μια 
σειρά από δεξιότητες (γνωστικές και κοινωνικές). 

Μεταφορά Η μεταφορά από τους μαθητές των δεξιοτήτων και γνώσεων στο 
Γυμνάσιο  τους βοηθούν να γεφυρώσουν τη μια  βαθμίδα εκπαίδευσης 
με την άλλη. 

Επαγωγή Η επαγωγή περιγράφει την καθημερινή χρησιμοποίηση και 
εξέλιξη όλων αυτών των μηχανισμών  που έχουν μεταφερθεί από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

Ενσωμάτωση Η επαγωγή θα οδηγήσει στην τελική  ενσωμάτωση, όπου οι μαθητές 
αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι για το νέο τους ρόλο στο 
Γυμνάσιο. 

Αυτονόητο είναι ότι για κάθε μαθητή η διάρκεια κάθε  φάσης διαφέρει, αλλά  είναι σίγουρο 
ότι η καλή  προετοιμασία από το δημοτικό θα  φέρει την ενσωμάτωση γρηγορότερα. 



 
Προγράμματα Μετάβασης 

Ο ρόλος των προγραμμάτων 
μετάβασης είναι καταλυτικός και 
στόχος τους είναι η καλύτερη 
δυνατή προετοιμασία των 
μαθητών/τριών και νέων για την 
εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή 
του ενήλικα ανθρώπου και τη 
δυναμική και κριτική τους 
προσαρμογή σε νέα δεδομένα. 

 

 

 





 
Παρεμβατικό Πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 


