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Ήρθε η ώρα για τον μικρό δεινόσαυρο να πάει στην Ακαδημία των δεινοσαύρων. Εκεί θα

μάθαινε πώς να είναι ένας σωστός και πολύ δυνατός δεινόσαυρος, όπως όλοι οι πρόγονοί

του που είχαν αποφοιτήσει από εκεί με μεγάλη επιτυχία. Όμως, εκείνος δεν ήθελε. Δεν

ένιωθε έτοιμος. Θεωρούσε τον εαυτό του μικρό για αυτό το μεγάλο βήμα της ζωής του και

προτιμούσε  το  ανέμελο παιχνίδι  στο  σπίτι  του.  Παρόλα αυτά,  δεν  μπορούσε  να  κάνει

διαφορετικά και,  αν και  φοβόταν πολύ, ξεκίνησε υποχρεωτικά τα μαθήματα. Τελικά, και

χωρίς να το περιμένει, μετά από λίγο καιρό, τον περίμενε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. 

Μεταφερόμαστε σε έναν μαγικό κόσμο,  σε μια  προϊστορική περίοδο για να δούμε ένα

πρόβλημα που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας: το ξεκίνημα στο σχολείο – την

αρχή του δημοτικού. 

Είναι  μεγάλο ζήτημα στις  περισσότερες  οικογένειες,  είτε  των παιδιών είτε  των γονιών.

Υπάρχει φόβος και  ανασφάλεια για το τι  θα συμβεί και τι  θα αντιμετωπίσουν και πώς,

τελικά, θα επιβιώσουν μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο. Εντούτοις, όλα τα παιδιά (πιο εύκολα

και  ομαλά  ή,  άλλες  φορές  με  μεγαλύτερη  δυσκολία)  βρίσκουν  τρόπους  όχι  μόνο  να

ενταχθούν αλλά και να περνάνε όμορφα.

Όπως,  πολύ  σωστά  δίνεται  στην  ιστορία  αυτή,  το  άγχος  για  το  άγνωστο  αλλά  και  η

ομορφιά της ανεμελιάς είναι οι βασικότεροι και καθοριστικότεροι παράγοντες που κάνουν



ένα παιδί να μη θέλει να πάει στο σχολείο. Συχνά, ο τρόπος να λυθεί το ζήτημα αυτό είναι

απλά το παιδί να βρεθεί στο νέο αυτό περιβάλλον και να ξεκινήσει να αντιμετωπίζει τη νέα

πραγματικότητα. Εκεί, βλέπει ότι όλα αυτά τα «φοβερά» και «σπουδαία» που άκουγε είναι

όντως φοβερά και σπουδαία αλλά ως προσωπικά κατορθώματα που δίνονται στα παιδιά

με τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό και να έχουν ενδιαφέρον για αυτά. 

Θεωρώ ότι  όποιο παιδί  ακούσει  την ιστορία αυτή, εύκολα θα μπορέσει να ταυτίσει  τον

εαυτό του με το μικρό δεινοσαυράκι. Θα είναι γι’ αυτό, μια ευκαιρία να μιλήσει για τους

φόβους που έχει ή για αυτά που πέρασε όταν έκανε κι αυτό το ξεκίνημα. Όποια περίπτωση

κι αν πάρουμε, το βιβλίο αυτό μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να φέρουμε στην

επιφάνεια, να καταλάβουμε και να διαχειριστούμε τους φόβους και τις αγωνίες των παιδιών

μας (αρκεί οι δικοί μας φόβοι να μην είναι μεγαλύτεροι από αυτών).
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