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Την περασμένη Πέμπτη, στις 7 Απριλίου 2022, είχαμε τη 

χαρά και ευκαιρία να υποδεχθούμε στη ΣT‘ τάξη του σχολείου 

μας, δύο κυρίες ψυχολόγους ή εξειδικευμένες στη θεραπεία 

εξαρτημένων ατόμων, στο πλαίσιο προετοιμασίας μας για τη 

μετάβαση στο Γυμνάσιο. 

Η διάρκεια της επίσκεψης ήταν περίπου  2 ώρες. Σ’ αυτό το 

χρονικό διάστημα της επίσκεψης – διαπαιδαγώγησης, 

διατυπώσαμε πολλές και διάφορες απόψεις στο 

ερωτηματολόγιο που μας τέθηκε από τους ειδικούς 

επιστήμονες. 

Συγκεκριμένα κατά την παρουσίαση του ερωτηματολογίου 

μας ζήτησαν : 

 Να διαλέξουμε και να αντιστοιχίσουμε συγκεκριμένες 

κάρτες, που συνδέονται με την είσοδό μας στο Γυμνάσιο. 

 Να ζωγραφίσουμε τις ανησυχίες και τα 

συναισθήματά μας για το Γυμνάσιο. 

 Να εκφράσουμε ή να συμπληρώσουμε συγκεκριμένα 

ερωτήματα. 

Αποσαφηνίσαμε ότι έχουμε ένα δικαιολογημένο, κατά την 

άποψή μας, άγχος και αγωνία για τον τρόπο διδασκαλίας και 

συμπεριφοράς στο Γυμνάσιο, καθώς επίσης  και για το νέο κλίμα 

που θα αντιμετωπίσουμε στη νέα εκπαιδευτική χρονιά που θ ‘ 

αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Επίσης διατυπώσαμε την άποψη ότι στη τάξη και το σχολείο 

μας αναπτύξαμε ένα ισχυρό και ακλόνητο ομαδικό πνεύμα που 



αποτελεί το όπλο μας για την απρόσκοπτη συνέχιση της 

εκπαίδευσης και αγωγή στο νέο και άγνωστο χώρο του 

Γυμνασίου. 

Απαντήσαμε στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο των 

ψυχολόγων – επιστημόνων ότι στο σχολείο μας με τη βοήθεια 

των γονιών μας αλλά και των δασκάλων μας δεν 

αντιμετωπίζουμε  προβλήματα συμπεριφοράς και χρήσης 

ναρκωτικών ουσιών αλλά και άλλων βίαιων και ψυχοφθόρων 

πράξεων. 

Συμπεράσματα 

Συμφωνήσαμε όλα τα παιδιά ότι η επίσκεψη των ειδικών 

του ΚΕΘΕΑ ήταν πολλαπλά χρήσιμη  για την προετοιμασία  και 

μετάβασή μας από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο γιατί μας 

επισήμαναν με απλό και κατανοητό τρόπο τα προβλήματα αλλά 

και τις ευκαιρίες που θα έχουμε στο νέο εκπαιδευτικό και 

διδακτικό χώρο του Γυμνασίου. 

Τελειώνοντας κρίνω σκόπιμο να υπογραμμίσω εκφράζοντας 

τις απόψεις όλων των παιδιών ότι το σχολείο  μας και ειδικότερα 

οι δάσκαλοι της ΣΤ’ τάξεως αλλά και οι προηγούμενοι μας 

έδωσαν αρχές και αξίες αλλά και την αναγκαίουσα 

προετοιμασία για την απρόσκοπτη και ομαλή μετάβασή μας στο 

νέο εκπαιδευτικό χώρο του Γυμνασίου. 

Προσβλέπουμε με σιγουριά και αισιοδοξία να συνεχίσουμε 

την εκπαίδευσή μας στο Γυμνάσιο με  μία ισχυρή δέσμευση: ότι 

δεν θα ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας ότι τις βάσεις και τις αρχές 

τις πήραμε από τους δασκάλους μας. Τους οφείλουμε την 

εξέλιξή μας ! 
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