
11/4/2013 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                       

ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ  

   ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



11/4/2013 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                       

ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Επαφή με το/τα σχολείο/α «τροφοδότη» 

• Οργάνωση επίσκεψης ανά Τμήμα στο 

Γυμνάσιο κατά προτίμηση πριν τη λήξη 

των μαθημάτων 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



11/4/2013 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                       

ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Υποδοχή των μαθητών από τον Δ/ντή και 

2-3 καθηγητές μόνο, κατά προτίμηση 

«ντόπιοι». 

• Ξενάγηση στους χώρους (αίθουσες, 

εργαστήρια, Βιβλιοθήκη, κυλικείο, αυλή-

γήπεδα, τουαλέτες (!)). 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



11/4/2013 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                       

ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Σε έναν όμορφο και ελκυστικό χώρο (π.χ. 

Βιβλιοθήκη) βάζουμε τα παιδιά σε θέση 

«Π» και τους μιλάμε για το νέο τους 

σχολείο, αφού πρώτα τους 

παροτρύνουμε να μας εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους, τις αγωνίες, τους 

φόβους τους και τι νομίζουν ότι ξέρουν για 

το Γυμνάσιο -Δεν κρίνουμε κανέναν!!! 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



11/4/2013 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                       

ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Σε ένα ppt μπορούμε να ετοιμάσουμε κάποιες πρώτες 
γενικές πληροφορίες για το Γυμνάσιο εστιάζοντας πρώτα 
στις ομοιότητες με το Δημοτικό (π.χ. περισσότεροι από 
ένας δάσκαλοι, περίπου ίδια μαθήματα) και στα θετικά 
της μετάβασης (ωρίμανση, περισσότερα παιδιά-φίλοι, 
περισσότερες δραστηριότητες, εκδρομές κ.λ.π).  

• Τέλος επισημαίνουμε και τις διαφορές (π.χ. 
διαγωνίσματα τριμήνων, τελικές εξετάσεις κ.λ.π.) με την 
επισήμανση ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορετικά 
το θέμα της μελέτης. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Ένας-δύο ακόμα καθηγητές μπορούν να αναφερθούν σε 
κάποια βασικά μαθήματα και με χαλαρότητα να 
«τσεκάρουν» το γνωστικό υπόβαθρο και να δώσουν 
ενδεχομένως οδηγίες προετοιμασίας. 

• Αναλόγως τον διαθέσιμο χρόνο μπορεί να γίνει και μια 
πιο αναλυτική παρουσίαση στο περιεχόμενο σπουδών 
της Α΄ Τάξης. 

• Αν υπάρχει κάποια δραστηριότητα (π.χ. περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης) μπορεί να παρουσιαστεί από τους 
μαθητές. 

• Μην ξεχνάτε ένα κέρασμα στην αρχή ή στο τέλος!  

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Αν υπάρχει δυνατότητα, σε άλλη επίσκεψη, 

μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα μάθημα 

ή να μπουν στο εργαστήρι υπολογιστών. 

• Μπορεί να προσκληθούν να παρακολουθήσουν 

την τελική εκδήλωση κ.ο.κ. 

• Μπορεί να πραγματοποιηθούν κι άλλες 

δραστηριότητες ανάλογα το χρόνο, τις συνθήκες, 

τη συνεργασία, πάντα βέβαια στο πνεύμα των 

στόχων της δράσης. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Εμπλοκή των γονέων ? 

• Ενημέρωση πριν τον Σεπτέμβρη 

(οργάνωση-περιεχόμενο Α.Π., 

υποχρεώσεις, κ.λ.π.) 

• Ενημέρωση για ιδιαίτερα θέματα 

(οικογενειακά, συναισθηματικά, μαθησιακά 

κ.λ.π.) έγκαιρα. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Μην ξεχνάμε ότι στόχοι είναι: 

• Οι μαθητές να νιώσουν ζεστασιά και 

οικειότητα 

• Να νιώσουν στήριξη και ασφάλεια 

• Να ξεπεράσουν αρνητικά συναισθήματα 

και προκαταλήψεις μέσα από τη «γνώση» 

και την εμπειρία της επίσκεψης 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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ΚΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ 

• Μην ξεχνάμε ότι : 

• Οσο αποτελεσματικότερα και ομαλότερα 

πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση και η 

ένταξη στο νέο περιβάλλον, τόσο 

αποτελεσματικότερη θα γίνει και η δουλειά 

των εκπαιδευτικών και του σχολείου. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 


