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Πρόλογος
Η ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί έναν από τους στό-
χους της αναδόμησης των Ωρολογίων Προγραμμάτων της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο 
της ευρύτερης προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να βοηθήσει, από τη μια, τα  
παιδιά του Δημοτικού να εξοικειωθούν από νωρίς με το περιβάλλον του Γυμνασίου, και από την 
άλλη, να προετοιμάσει το Γυμνάσιο για την υποδοχή τους. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, αναγνωρίζοντας τα θετικά αποτελέσμα-
τα που προέκυψαν από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος στο Περιφερειακό Γυμνά-
σιο Αγίας Βαρβάρας, ζήτησε από τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  να 
προχωρήσουν, σε συνεργασία, στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και σε άλλα σχολεία.

Το πρόγραμμα  «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» εφαρμόζεται με επιτυχία τα 
τελευταία χρόνια στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για ένα Παρεμβατι-
κό Πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και προετοιμασία μαθητών για το Γυμνάσιο, 
καλύπτοντας τόσο το μαθησιακό όσο και το συναισθηματικό μέρος της μετάβασης. Μέσα από 
πρωτότυπες δραστηριότητες τα παιδιά της Στ΄ τάξης του Δημοτικού βοηθούνται να απομυθο-
ποιήσουν και να  αποβάλουν  το άγχος και το φόβο για το άγνωστο και μαθησιακά «δύσκολο» 
Γυμνάσιο. 

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν στη σωστή και έγκαιρη ενημέ-
ρωση των γονιών για τις αλλαγές που προκύπτουν από τη μετάβαση των παιδιών τους από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα βοηθή-
σουν.

Μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό δραστηριοτήτων του προγράμματος, προωθείται η συ-
νέργεια των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης και η αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών 
Δημοτικής και Μέσης, με κοινό στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο.

Εκφράζουμε τις  ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στον κ. Σπύρο Κουλουμή Β.Δ. Σ.Ε.Α., ο οποίος σχεδί-
ασε και εφαρμόζει για πολλά χρόνια  το πρόγραμμα στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, 
στην εκάστοτε Διεύθυνση και εκπαιδευτικό προσωπικό του γυμνασίου και των οχτώ δημοτικών 
σχολείων της περιφέρειας που συνέβαλαν και συμβάλουν στην επιτυχία του καθώς επίσης και 
στην κ. Λένα Νικολάου ΕΜΕ, προϊσταμένη ΥΣΕΑ, η οποία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την προώθηση και επέκταση του Προγράμματος.

Ευχόμαστε το υλικό που ακολουθεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και να εξυπηρετήσει στην 
επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος.

Καλή δουλειά! 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης    Ελπιδοφόρος Νεοκλέους
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης   Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, η μετάβαση ορίζεται ως  η μετακίνηση από τον έναν 
τόπο σε άλλο ή η εξελικτική διαδικασία που οδηγεί από τη μια κατάσταση σε άλλη. Συνεπώς, η 
μετάβαση δεν αφορά μόνο στη φυσική αλλαγή του περιβάλλοντος, αλλά και στην ψυχολογική 
διαδικασία που περνάει το άτομο μέσα σε αυτή την αλλαγή. Η μετάβαση είναι μια συχνή διαδι-
κασία καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων. Μεταβαίνοντας από το ένα αναπτυξιακό 
στάδιο στο άλλο, το άτομο περνάει διαρκώς από στάδια ωρίμανσης.

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του ατόμου. 
Στη μετάβασή του ο μαθητής από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλείται να 
προσαρμοστεί όχι μόνο στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αλλά και να διαχειριστεί συναι-
σθηματικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα που προκύπτουν. Οι διαφορές μεταξύ των δυο 
βαθμίδων είναι αρκετές, αφού στο Γυμνάσιο οι μαθητές «φεύγουν από το οικείο και άνετο περι-
βάλλον του Δημοτικού, χάνουν πιθανόν την κοινωνική ομάδα με τους φίλους και τους γνώριμους 
συμμαθητές τους και αρχίζουν να εκτίθενται σε προκλήσεις και δυσκολίες που συνδέονται με τα 
μαθήματα, τη διαχείριση του χρόνου και το φόρτο εργασίας» (Δημητριάδου, 2011). Επιπρόσθετα, 
η μετάβαση αυτή συμπίπτει και με τη βιολογική αλλαγή στη ζωή των μαθητών, από την παιδική 
στην εφηβική ηλικία.

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο δεν είναι πάντα ομαλή στη ζωή των νεαρών εφή-
βων. Αυτή η περίοδος έχει συσχετιστεί με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και πτώση στην 
ακαδημαϊκή επίδοση (Mackenzie, Mc Maugh & Kerry-Ann O’Sullivan, 2012). Εμπεριέχει άγχος 
και αγωνία για όλους τους μαθητές ακόμη και για αυτούς που έχουν προσαρμοστεί στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Μια κακή μετάβαση έχει συσχετιστεί με ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία 
μπορούν να πυροδοτήσουν μια αλυσίδα γεγονότων που θα επηρεάσουν τη μελλοντική επιτυχία 
και προσαρμογή (Rice, Frederickson & Seymour, 2010). Η έρευνα του Ψάλτη (2008) στα κυπριακά 
σχολεία κατέδειξε πως ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών  που μετακινούνται από το Δημοτικό 
στο Γυμνάσιο το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον 
κοινωνικά και διανοητικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα. 

Ο κ. Σπύρος Κουλουμής, Βοηθός Διευθυντής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, μέσα 
από τη μακρόχρονη εμπειρία του στη Μέση Εκπαίδευση, εντόπισε τις δυσκολίες που προκύπτουν 
κατά τη διαδικασία της μετάβασης των παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ως εκ τούτου, 
ανέπτυξε και εφάρμοσε στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας με επιτυχία τα τελευταία 
χρόνια το Πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», η πορεία του οποίου 
περιγράφεται στη σύντομη ιστορική αναδρομή που ακολουθεί.

Σημείωση:

Για αποφυγή επαναλήψεων στο βιβλίο, χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος στη χρήση λέξε-
ων όπως μαθητής, καθηγητής, διευθυντής, υπεύθυνος κ.λπ. και καλύπτεται και το θηλυκό γένος 
των αντίστοιχων λέξεων.
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Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
Το Πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» έχει ως βασικό σκοπό του την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης, τόσο στον συναισθηματικό, όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα, έτσι ώστε οι μαθητές 
του Δημοτικού να προσαρμόζονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα στο καινούριο γι’ αυτούς περι-
βάλλον του Γυμνασίου. 

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος ξεκίνησε το 1997 από τον Βοηθό Διευθυντή Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικής Αγωγής κ. Σπύρο Κουλουμή. Η ανάγκη για σχεδιασμό δραστηριοτήτων, που 
θα βοηθούσαν στην ομαλή μετάβαση των παιδιών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο, προέκυψε από 
το γεγονός ότι αρκετά παιδιά της Α΄ τάξης, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, παρουσίαζαν 
προβλήματα προσαρμογής, με συνοδεία – σε αρκετές περιπτώσεις – ψυχοσωματικών συμπτω-
μάτων, όπως, για παράδειγμα, πόνους στην κοιλιά, πονοκεφάλους, εμετούς κ.ά. Ένας επιπλέον 
λόγος που ώθησε τον κ. Κουλουμή να σχεδιάσει δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση, 
ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά της Α΄ τάξης καθυστερούσαν περίπου δύο με τρεις μήνες ώσπου να 
προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν σωστά στο καινούριο γι’ αυτούς περιβάλλον του Γυμνασί-
ου, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος. 

Οι πρώτες δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν, για να βοηθήσουν τα παιδιά του Δημοτικού να 
μεταβούν ομαλά στο Γυμνάσιο, είχαν να κάνουν με την αύξηση των περιόδων παρακολούθησης 
μαθημάτων από τα παιδιά του Δημοτικού κατά την καθιερωμένη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο κα-
θώς και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες με παιδιά της Α΄ Γυμνασίου. 
Στην πορεία, και αφού τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, οι δραστηριότητες αυξήθη-
καν και εμπλουτίστηκαν μέσα και από εισηγήσεις των εκάστοτε εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. 
Το πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» λειτουργεί με επιτυχία στο 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας από τη σχολική χρονιά 2004-2005, κατά την οποία οι 
δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν και καταγράφηκαν σε βιβλιαράκι.

Η συμμετοχή των παιδιών του Δημοτικού σε κοινές δραστηριότητες με τα παιδιά του Γυμνα-
σίου τα εξοικειώνει με το νέο περιβάλλον και τους ανθρώπους του και τα βοηθά να ενταχθούν 
αργότερα ομαλά σ’ αυτό. Μέσα από την ολοήμερη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο, τα παιδιά των 
δημοτικών γνωρίζουν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του σχολείου, γνωρίζουν μαθήματα 
και καθηγητές και γενικά τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου. Η γρήγορη προσαρμογή των 
μαθητών στο Γυμνάσιο τούς δίνει τα εχέγγυα να αποδώσουν ο κάθε ένας στο βαθμό που μπορεί, 
με βάση τις δυνατότητές του.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα προσαρμογής των παιδιών των Δημοτικών Σχολείων που 
πηγαίνουν στο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας και που έχουν περάσει από το Πρόγραμμα, έχουν σχε-
δόν εκλείψει. Το πόσο καλά και έτοιμα νιώθουν τα παιδιά Δημοτικών Σχολείων που εμπλέκονται 
στο Πρόγραμμα, το επιβεβαιώνουν οι αξιολογήσεις τόσο των ιδίων των μαθητών όσο και των 
δασκάλων τους.

Επιπρόσθετα, μέσα από το Πρόγραμμα, γίνεται ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών των 
δημοτικών και των γονιών τους για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης παραβατικών συμπερι-
φορών. Η γνώση αυτή, σε συνάρτηση με την πιστή εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών λει-
τουργίας του σχολείου από τη Διεύθυνση και τους καθηγητές του Γυμνασίου, φάνηκε να συμβάλ-
λει στη μείωση της παραβατικότητας και άλλων προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών.
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Γενικές Εισηγήσεις για την Εφαρμογή
του Προγράμματος
•  Οι Διευθύνσεις, τόσο των γυμνασίων όσο και των εμπλεκόμενων δημοτικών, θα πρέπει να δη-

μιουργήσουν από κοινού την Επιτροπή Ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 
Η Επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από συναδέλφους και των δύο βαθμίδων. Επικεφαλής της Επι-
τροπής θα είναι ο Βοηθός Διευθυντής τον οποίο θα ορίσει το Γυμνάσιο, ο οποίος θα έχει τη γε-
νική ευθύνη του συντονισμού των δραστηριοτήτων του Προγράμματος. Ο Βοηθός Διευθυντής 
που θα επιλεγεί από τη Διευθυντική Ομάδα του Γυμνασίου, θα πρέπει να είναι άτομο με ιδιαίτε-
ρο  ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα.  Εκ μέρους του Γυμνασίου, πέραν από τον Βοηθό Διευθυντή, 
στην Επιτροπή θα συμμετέχουν ο καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, οι 
υπεύθυνοι τμημάτων της Α΄ τάξης και καθηγητές που θα επιδείξουν ενδιαφέρον. Εκ μέρους των 
δημοτικών σχολείων της σχολικής περιφέρειας, θα οριστεί υπεύθυνος Βοηθός Διευθυντής σε 
κάθε σχολείο και θα συμμετέχουν όλοι οι δάσκαλοι της Στ΄ τάξης.  

•  Η Επιτροπή αυτή θα καταρτίζεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και θα συνεδριάζει στο Συ-
ντονιστικό Κέντρο, όπου θα είναι το Γυμνάσιο της σχολικής περιφέρειας. Η πρώτη συνεδρία 
της Επιτροπής θα πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Σε αυτή τη συνεδρία 
θα γίνεται η γνωριμία μεταξύ των μελών της Επιτροπής και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
του Προγράμματος από τον Βοηθό Διευθυντή υπεύθυνο της Επιτροπής ή/και τον καθηγητή 
Σ.Ε.Α. 

   Στη συνέχεια της εφαρμογής του Προγράμματος, η επικοινωνία θα διεξάγεται, είτε μέσω τηλε-
φωνικών συνδιαλέξεων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πριν από την έναρξη της κάθε 
μιας από τις δέκα δραστηριότητες, ο Διευθυντής του γυμνασίου θα αποστέλλει ενημερωτική 
επιστολή στους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα 
τα ηλεκτρονικά μηνύματα προς τα δημοτικά σχολεία βρίσκονται στο Παράρτημα 2 (σσ. 55-67).

•  Κατά τις ολοήμερες επισκέψεις των μαθητών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο, μετά από συνεν-
νόηση των εμπλεκομένων σχολείων, οι δάσκαλοι που συνοδεύουν τα παιδιά θα μπαίνουν στις 
τάξεις μαζί τους, για να παρακολουθήσουν και αυτοί τα μαθήματα. Αυτή η ενέργεια θα δώσει 
την ευκαιρία στους δασκάλους να δουν πώς διεξάγονται τα μαθήματα στο Γυμνάσιο και να 
εντάξουν, στο μέτρο που τους επιτρέπουν τα Αναλυτικά τους Προγράμματα, μεθόδους και πρα-
κτικές που εφαρμόζονται στο Γυμνάσιο. 

•  Στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς, συστήνεται στις εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης, δη-
λαδή των παιδιών που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι μαθητές 
να εκφράζουν την προτίμησή τους τουλάχιστον για τον ένα μαθητή που θα ήθελαν να είναι μαζί 
στην ίδια τάξη, τη νέα σχολική χρονιά. Έπειτα, στο μέτρο του δυνατού, και εφόσον η επιλογή 
του παιδιού δεν προκαλεί οποιαδήποτε δυσκολία στη δημιουργία και λειτουργία των τμημάτων, 
αυτές οι προτιμήσεις να λαμβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση των παιδιών στα τμήματα. Θα 
πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους μαθητές που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  
Είναι σημαντικό για τα παιδιά, σε αυτή τη μεγάλη για αυτούς αλλαγή, να βρίσκονται στο ίδιο 
τμήμα με  κάποιο γνωστό τους άτομο, για να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά στα πρώτα τους 
βήματα.  

•  Είναι πολύ σημαντικό οι δάσκαλοι να δίνουν πληροφορίες σχετικές με προσωπικά, οικογενεια-
κά και μαθησιακά θέματα των μαθητών τους στους καθηγητές Σ.Ε.Α που θα επισκέπτονται το 
σχολείο τους. Οι πληροφορίες αυτές, χρησιμοποιούνται με εχεμύθεια και διακριτικότητα για το 
καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών.  
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Εισηγήσεις προς το Γυμνάσιο
•  Κατά την έναρξη της φοίτησης των νέων μαθητών στο Γυμνάσιο, οι Διευθύνσεις των εμπλεκομέ-

νων γυμνασίων θα πρέπει να εφαρμόσουν μια περίοδο προσαρμογής 30 ημερών από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς, για τους μαθητές της Α΄ τάξης.

α.  Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι διδάσκοντες καθηγητές θα πρέπει να 
διδάξουν στους μαθητές τους, ο καθένας στο μάθημά του, τις απαιτούμενες δεξιότητες μελέ-
της και να τους ενημερώσουν για τον χρόνο που απαιτείται για αυτή. Για παράδειγμα, όσον 
αφορά στην κατ’ οίκον εργασία, θα μπορούσε ο καθηγητής για όσο χρονικό διάστημα κρίνει 
ο ίδιος αναγκαίο, αφού πρώτα οι μαθητές κάνουν την προσπάθειά τους στο σπίτι, να λύνει 
στην τάξη την κατ’ οίκον εργασία και να τους επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε 
και οι ίδιοι να εργαστούν. Ακόμη, είναι σημαντικό τα παιδιά να ενημερωθούν από τον κάθε 
καθηγητή τους ξεχωριστά, για τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος που τους διδάσκει.

β.  Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής, ο ρυθμός παράδοσης της ύλης θα πρέ-
πει να είναι πιο αργός και το μάθημα να προσφέρεται με τρόπο που να είναι κατανοητό σε 
όλα τα παιδιά. Με αυτό τον τρόπο, όλα τα παιδιά, δυνατά και αδύνατα μαθησιακά, θα προ-
σαρμόζονται πιο εύκολα στις νέες καταστάσεις, θα αντιλαμβάνονται τι γίνεται μέσα στην 
τάξη και τέλος, θα νιώθουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στο επίπεδο του Γυμνασίου, ο 
καθένας στο επίπεδο που μπορεί.

γ.  Επιπλέον, τα παιδιά θα πρέπει, στο διάστημα των 30 ημερών, να εξετάζονται με διαγνωστικά 
διαγωνίσματα σε όλα τα μαθήματα. Ο βαθμός δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση του 
τετραμήνου. Σκοπός αυτών των διαγωνισμάτων, τα οποία θα διορθωθούν και θα συζητηθούν 
στην τάξη, θα είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο και τις απαιτήσεις της γραπτής εξέ-
τασης. Η ύλη που θα διδαχθεί κατά τη διάρκεια των 30 ημερών προσαρμογής, θα μπορεί να 
ενσωματωθεί και να αξιολογηθεί σε μεταγενέστερο διαγώνισμα.

δ.  Στο διάστημα των 30 ημερών, το Γυμνάσιο θα πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένη διδακτική 
περίοδο, κατά την οποία οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα ενημερώσουν τους μαθητές τους για 
τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, στους οποίους 
περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους (χρόνος προσέλευσης, άδειες 
εισόδου/εξόδου, απουσίες, μαθητική στολή, εκδηλώσεις, τελικές εξετάσεις, κ.ά.).

ε.  Οι Βοηθοί Διευθυντές υπεύθυνοι των τμημάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές 
τους για θέματα πειθαρχίας και τήρησης των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του Γυ-
μνασίου. Αυτή η επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παι-
διά αυτά εισέρχονται στο στάδιο της εφηβικής ηλικίας, κατά το οποίο έχουν την τάση να 
ξεφεύγουν από τα όρια και τους κανονισμούς. Σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων 
συστήνεται η πιστή εφαρμογή των παιδαγωγικών μέτρων, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κα-
νονισμούς.

στ.  Επίσης, καθοριστικής σημασίας, τόσο σε θέματα μελέτης και επίδοσης όσο και σε θέματα 
πειθαρχίας, είναι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια των παιδιών. Θα πρέπει το 
Γυμνάσιο να βρει τρόπους διευκόλυνσης, αλλά και ενθάρρυνσης αυτής της επικοινωνίας. Οι 
γονείς ενημερώνονται, μέσα από το Πρόγραμμα, για την αναγκαιότητα της ενεργού συμμε-
τοχής τους στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

ζ.   Για τις περιπτώσεις μαθητών που μπορεί να χρειάζονται ξεχωριστό χειρισμό λόγω μαθησια-
κών ή/και συναισθηματικών δυσκολιών, θα πρέπει η οικογένεια του παιδιού να συνεργαστεί 
με τους καθηγητές Σ.Ε.Α. ή/και τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους για την έγκαιρη αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων αυτών.
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η.  Τέλος, το Γυμνάσιο θα πρέπει να μεριμνήσει, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μέσα 
από διαλέξεις ή/και βιωματικά εργαστήρια, να ενημερώσει/εκπαιδεύσει τους γονείς για θέμα-
τα εφηβείας και για τους τρόπους σωστού χειρισμού.

Εισηγήσεις προς τα Δημοτικά:
•  Κατά το τελευταίο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς, οι τελειόφοιτοι μαθητές του Δημοτικού θα 

πρέπει να περάσουν από μία περίοδο προετοιμασίας για το Γυμνάσιο. 

α.  Θα ήταν βοηθητικό για τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες της 
σχολικής χρονιάς, αν αυξανόταν η κατ’ οίκον εργασία, ώστε να προσεγγίζει, ως έναν βαθμό, 
τα επίπεδα του Γυμνασίου.

β. Επίσης, πολύ χρήσιμο για τα παιδιά θα ήταν να βαθμολογούνται τα διαγωνίσματά τους.

γ.  Επιπλέον, θα ήταν βοηθητικό προς τα παιδιά, αν, πέρα από τις δεξιότητες μελέτης που απο-
κτούν στο Δημοτικό, δινόταν ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία δεξιοτήτων μελέτης που θα 
τους ήταν χρήσιμες και για το Γυμνάσιο. Σε αυτό το θέμα, θα μπορούσαν να συνεργαστούν 
οι δύο βαθμίδες και να καθορίσουν από κοινού ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που ανα-
μένονται να αναπτυχθούν από τους μαθητές αυτής της ηλικίας, έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του Γυμνασίου.
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Ενδεικτικός κύκλος χρονικής υλοποίησης
των δραστηριοτήτων

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συνάντηση Κοινής Επιτροπής
Ομαλής Μετάβασης από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο

1η Εβδομάδα Νοεμβρίου

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ετοιμασία των “Ταξιδιωτικών 
βαλιτσών” που ταξιδεύουν σε 

όλα τα δημοτικά

3η Εβδομάδα Ιανουαρίου

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επίσκεψη υπεύθυνου Β.Δ. και 
καθηγητή Σ.Ε.Α. στα δημοτικά για 

συνάντηση με τους μαθητές

3η Εβδομάδα Νοεμβρίου

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών 
των Στ΄ τάξεων στο γυμνάσιο

2η Εβδομάδα Μαρτίου

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επίσκεψη διευθυντή στα δημοτικά για 
συνάντησή του με τους γονείς των 

παιδιών της Στ΄ τάξης

1η Εβδομάδα Δεκεμβρίου

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Έναρξη συζήτησης μεταξύ δασκάλων 

και μαθητών για το γυμνάσιο και 
καταγραφή σε σχετικό έντυπο των 

αποριών και των συναισθημάτων τους

2η Εβδομάδα Δεκεμβρίου

10η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2η Επίσκεψη καθηγητή Σ.Ε.Α. 
στα δημοτικά για συζήτηση με 

γονείς, μαθητές και δασκάλους

2η Εβδομάδα Μαΐου

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συμμετοχή μαθητών Στ΄ τάξης των 

δημοτικών σε κοινές δραστηριότητες 
με παιδιά του γυμνασίου

2η Εβδομάδα Δεκεμβρίου
μέχρι τέλος Μαΐου 

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Eπισκέψεις καθηγητών στα 
δημοτικά για διδασκαλία 

μαθήματος

2η Εβδομάδα Απριλίου

8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Καταγραφή εμπειριών και 
συναισθημάτων από την επίσκεψη 

στο γυμνάσιο σε σχετικό έντυπο

3η Εβδομάδα Μαρτίου
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Αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων

Α. Δραστηριότητα 1η
Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου ετοιμάζει επιστολή την οποία στέλνει μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (1o ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 2, σ. 56) στους Διευθυντές των 
δημοτικών σχολείων που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα. Μέσα από την επιστολή ενημερώνει για 
την έναρξη του Προγράμματος και καλεί τα μέλη της κοινής Επιτροπής για την «Ομαλή Μετάβα-
ση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» σε συνάντηση στο Γυμνάσιο, που είναι και το Συντονιστικό 
Κέντρο.

Στη συνάντηση αυτή, ο Βοηθός Διευθυντής Υπεύθυνος της Επιτροπής ή/και ο καθηγητής Σ.Ε.Α. 
του Γυμνασίου, παρουσιάζουν τις δραστηριότητες του Προγράμματος σε όλα τα μέλη της κοινής 
επιτροπής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν μαζί τους το σχετικό βιβλίο του Προγράμματος και ανα-
λύουν και επεξηγούν την κάθε δραστηριότητα και τα έντυπα που  θα χρησιμοποιούνται. 

Η συνάντηση πραγματοποιείται, για να δώσει την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της Επιτροπής να γνω-
ριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να θέσουν τη βάση της μεταξύ τους συνεργα-
σίας για υλοποίηση του Προγράμματος. Θα καθοριστούν αδρομερώς τα χρονοδιαγράμματα και 
οι ευθύνες που θα αναλάβει το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Β. Δραστηριότητα 2η
Μετά από τη συνάντηση στο Γυμνάσιο των μελών της κοινής Επιτροπής για το Πρόγραμμα 
«Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», περί τα τέλη Νοεμβρίου, ετοιμάζεται το 
ενημερωτικό τρίπτυχο που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Προγράμματος. Το τρίπτυχο 
περιέχει τις δραστηριότητες σε τίτλους και χρονική περίοδο υλοποίησής τους. 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου στέλνει επιστολή ηλεκτρονικά (2ο ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτη-
μα 2, σ. 57) στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων και τους ενημερώνει για την ημερομηνία 
της επικείμενης επίσκεψης του Β.Δ. υπεύθυνου του Προγράμματος και του καθηγητή Σ.Ε.Α. στα 
δημοτικά.

Αφού ετοιμαστούν τα τρίπτυχα, ο Βοηθός Διευθυντής, υπεύθυνος της Επιτροπής του Γυμνασίου 
μαζί με τον καθηγητή Σ.Ε.Α. επισκέπτονται τα δημοτικά σχολεία και έχουν μια πρώτη γνωριμία με 
τους Διευθυντές. Η μεταξύ τους γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων, βοηθά στη δημιουργία σχέ-
σης εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, στοιχεία άκρως απαραίτητα για τη συνεργασία των δύο 
βαθμίδων προς υλοποίηση του κοινού στόχου, που είναι η ετοιμασία των μαθητών των δημοτικών 
να μεταβούν ομαλά στο Γυμνάσιο και να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν, τόσο συναισθηματικά 
όσο και μαθησιακά στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται στη ζωή τους. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα δημοτικά σχολεία, επισκέπτονται τα παιδιά της 
Στ΄ τάξης στο τμήμα τους και έχουν μια σύντομη συνομιλία-γνωριμία μαζί τους. Επιπλέον, δίνουν 
στους μαθητές το τρίπτυχο, τους το επεξηγούν και τους ζητούν να το πάρουν στο σπίτι, για να το 
μελετήσουν και οι γονείς τους.

Αυτή η πρώτη επικοινωνία με τους μαθητές της Στ΄ τάξης, αφενός έχει στόχο την γνωριμία των 
παιδιών με τους ανθρώπους που θα έχουν τον κύριο λόγο και ρόλο στην πραγματοποίηση των 
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δραστηριοτήτων, και αφετέρου, βοηθά στη δημιουργία μιας σχέσης η οποία θα υποβοηθήσει στην 
υλοποίηση και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 

Γ. Δραστηριότητα 3η
Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δι-
ευθυντές των δημοτικών σχολείων (3ο ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 2, σ. 58), και ενημερώνει 
για την επικείμενη επίσκεψή του στα δημοτικά σχολεία της σχολικής περιφέρειας, για να έχει 
συνάντηση με τους γονείς των παιδιών της Στ΄ τάξης. 

Ο σκοπός της επίσκεψης του Διευθυντή στα δημοτικά είναι πολύπλευρος. Πρωταρχικός στόχος 
είναι η γνωριμία με τους γονείς και η ενημέρωσή τους για τους βασικούς πυλώνες (στόχους) του 
Γυμνασίου. Τους δίνει σχετικό ενημερωτικό τρίπτυχο (σσ. 70-71). Ενημερώνει επίσης τους γονείς, 
σε γενικές γραμμές, για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και ζητά τη συνεργασία τους, για να 
μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του. Αυτή η επικοινωνία του Διευθυντή με τους γονείς, δεί-
χνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του ιδίου και του σχολείου γενικότερα, για τα παιδιά τους. Η επαφή 
του Διευθυντή με τους γονείς δημιουργεί σ’ αυτούς αίσθημα ασφάλειας και ανοίγει σημαντικά 
κανάλια επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους γονείς, ο διευθυντής απαντά 
στα ερωτήματά τους και λύνει τις απορίες τους. 

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, ο γονιός ενημερώνεται σωστά και καθησυχάζονται οι ανη-
συχίες του. Ο κάθε γονιός αγωνιά κατά πόσο το παιδί του θα μπορέσει να προσαρμοστεί στην 
μεγάλη αυτή αλλαγή και αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα μαθησιακά επίπεδα του Γυμνασίου. 
Πολλές φορές, οι γονείς μεταδίδουν την ανασφάλεια και το άγχος που νιώθουν για τη μετάβαση 
του παιδιού τους στο Γυμνάσιο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να επιφορτίζονται με περισσότερη 
πίεση και άγχος απ’ αυτό που ήδη έχουν. 

Επίσης, ο Διευθυντής, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Γυμνάσιο επισκέπτεται τα τμή-
ματα της Στ΄ τάξης και έχει μια σύντομη συνομιλία μαζί με τα παιδιά. Με αυτή του την πράξη ο 
Διευθυντής δείχνει το έμπρακτό του ενδιαφέρον για τα παιδιά και βάζει τη βάση για το κτίσιμο 
μιας υγιούς σχέσης μαζί τους, στηριγμένη στην επικοινωνία και στον αλληλοσεβασμό.

Δ. Δραστηριότητα 4η
Τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη, ο Διευθυντής του Γυμνασίου στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα 
στους διευθυντές των δημοτικών σχολείων (4ο ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 2, σ. 59) στο 
οποίο τους ενημερώνει για την έναρξη της 4ης δραστηριότητας που είναι η έναρξη συζητήσεων 
μεταξύ δασκάλων και μαθητών για το Γυμνάσιο. Οι συζητήσεις αυτές θα προετοιμάσουν το έδα-
φος για την επικείμενη ολοήμερη επίσκεψη των παιδιών στο γυμνάσιο, όπου εκεί θα μπορούν να 
λύσουν πολλές από τις απορίες τους, αλλά και να κατευνάσουν το άγχος και τις ανησυχίες τους.

Παρόλο που η επίσκεψη στο Γυμνάσιο τοποθετείται χρονικά μέσα στον Μάρτιο, η προετοιμασία 
θα πρέπει να ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να κάνουν την κατάλλη-
λη προετοιμασία, έτσι ώστε αυτή τους η εμπειρία να είναι εποικοδομητική. Ο δάσκαλος με κάθε 
ευκαιρία θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους 
και να εκφράζουν απορίες και να τις καταγράφουν σε πρόχειρο τετράδιο. Αν ο δάσκαλος είναι σε 
θέση να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών, τότε θα μπορούσε να το πράξει. Αν δεν 
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είναι όμως σίγουρος, είναι καλύτερα να αποφεύγει να δώσει απαντήσεις, και να παραπέμψει τους 
μαθητές στην ολοήμερη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο όπου εκεί θα μπορούν να απαντηθούν όλα 
τους τα ερωτήματα. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο δάσκαλος της Στ΄ τάξης θα πρέπει να  δώσει στους μαθητές του το 
«Έντυπο 1, Ετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο», (παράρτημα 1, σσ. 28-29) για να το συμπληρώσουν. 
Στο έντυπο αυτό τα παιδιά θα πρέπει να καταγράψουν τα συναισθήματά τους για την επικείμε-
νη αλλαγή στη σχολική τους ζωή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και όλα τους τα ερωτήματα και 
απορίες για το Γυμνάσιο. Για να συμπληρώσουν το έντυπο αυτό, τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν 
το πρόχειρο τετράδιό τους στο οποίο κατά καιρούς σημείωναν ερωτήματα και απορίες. Το έντυπο 
αυτό, αφού συμπληρωθεί από τα παιδιά, θα πρέπει να σταλεί στο Γυμνάσιο, έτσι ώστε να γίνει η 
σχετική αξιολόγηση και προετοιμασία, για να απαντηθούν τα ερωτήματα των παιδιών. Ορισμένα 
από αυτά τα έντυπα φιλοξενούνται στο περιοδικό του Γυμνασίου.

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθή-
ματα, τις απορίες και τους προβληματισμούς τους και να τα καταγράψουν, έτσι ώστε να μπορέ-
σουν πιο εύκολα να τα συζητήσουν με τους δασκάλους τους. Επίσης, προετοιμάζονται και για τις 
μετέπειτα δραστηριότητες, όπως π.χ. την επικείμενη ολοήμερη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο, όπου 
θα συζητήσουν όσα έχουν καταγράψει με τον καθηγητή Σ.Ε.Α. και με μαθητές του Γυμνασίου.

Ε. Δραστηριότητα 5η
Στις αρχές Δεκεμβρίου ξεκινά επίσης και η 5η δραστηριότητα του Προγράμματος, η οποία περι-
λαμβάνει κοινές δενδροφυτεύσεις, διεξαγωγή κοινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, παρακολού-
θηση και συμμετοχή παιδιών του Δημοτικού σε γιορτές του Γυμνασίου, αθλητικές ημερίδες, κ.ά. 

Η δραστηριότητα αυτή αρχίζει τον Δεκέμβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Ο Διευθυντής του Γυμνα-
σίου στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα προς τα δημοτικά σχολεία (5ο ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 
2, σ. 60) και ενημερώνει για τις εκδηλώσεις που το Γυμνάσιο προγραμματίζει να πραγματοποιήσει. 

Οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με τον δάσκαλο και τα παιδιά, αφού μελετή-
σουν τον κατάλογο που στέλνει το Γυμνάσιο, επιλέγουν τις δραστηριότητες στις οποίες επιθυμούν 
να συμμετάσχουν. Μπορούν φυσικά τα δημοτικά σχολεία να προτείνουν, αν το επιθυμούν, και άλλες 
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διοργανωθούν από κοινού. Αφού αποφασίσουν, ενημερώ-
νουν το Γυμνάσιο και καταρτίζεται πρόγραμμα υλοποίησης αυτών των κοινών εκδηλώσεων. 

Αυτή η δραστηριότητα του Προγράμματος του Δημοτικού αποσκοπεί αφενός στη γνωριμία των 
μαθητών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού με τις δράσεις του Γυμνασίου και αφετέρου στο να φέρει 
τα παιδιά των δύο βαθμίδων πιο κοντά. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά των δημοτικών κάνουν 
γνωριμίες και δημιουργούν φιλίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην ομαλότερη ένταξή τους 
στο Γυμνάσιο, αφού θα έχουν ήδη στο χώρο, γνωστούς και φίλους. Επίσης, οι συχνές επισκέψεις 
στο Γυμνάσιο βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν το σχολείο καλύτερα και να νιώσουν το χώρο και 
τους ανθρώπους του πιο οικεία. Τα βοηθά να μειώσουν το μεγάλο άγχος που τα διακατέχει για 
την μελλοντική ένταξή τους στο Γυμνάσιο.

Ζ. Δραστηριότητα 6η 
Στις αρχές Δεκεμβρίου αρχίζουμε να μαζεύουμε το υλικό το οποίο θα τοποθετηθεί στις «Ταξιδιω-
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τικές Βαλίτσες» οι οποίες θα ταξιδέψουν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της σχολικής περιφέρειας. 
Το υλικό αυτό αφορά  εργασίες κατασκευές, σχέδια και τετράδια, επιπέδου της Α΄ τάξης.  

Συγκεκριμένα, ζητούμε από τα παιδιά της Β΄ τάξης το υλικό το οποίο θα τοποθετηθεί στις «Τα-
ξιδιωτικές Βαλίτσες», γιατί αφενός τα παιδιά της Α΄ τάξης δεν θα έχουν ως τότε ολοκληρωμένες 
εργασίες και αφετέρου γιατί τα παιδιά της Β΄ τάξης δεν τις χρειάζονται για τη σχολική χρονιά που 
διανύουν. Οι εργασίες, τα τετράδια, τα σχέδια και οι κατασκευές αφορούν διάφορα μαθήματα, 
όπως π.χ. Μαθηματικά, Μουσική, Οικιακή Οικονομία, Ελληνικά, Σχεδιασμός και Τεχνολογία κ.ά. 
Επίσης, στις «Ταξιδιωτικές Βαλίτσες» τοποθετείται ολοκληρωμένη η σειρά των βιβλίων της Α΄ 
τάξης. Καλή πρακτική θα ήταν, αν με πρωτοβουλία των γυμνασίων,  η Αποθήκη του Υπουργείου 
Παιδείας προμηθεύσει τα δημοτικά σχολεία με ολοκληρωμένη σειρά των βιβλίων της Α΄ Γυμνα-
σίου. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά και οι δάσκαλοι της Στ΄ τάξης θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα βιβλία αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το ταξίδι των «Ταξιδιωτικών Βαλιτσών» ξεκινά την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.  Οι βαλίτσες 
μεταφέρονται από τον Βοηθό Διευθυντή Υπεύθυνο του Προγράμματος ή τον καθηγητή Σ.Ε.Α. 
στον πρώτο τους προορισμό και μετά το κάθε δημοτικό σχολείο αναλαμβάνει τη μεταφορά των 
«Ταξιδιωτικών Βαλιτσών» στον επόμενο προορισμό, δηλαδή στο επόμενο δημοτικό σχολείο, με 
βάση σχετικό πρόγραμμα (έντυπο 2,  παράρτημα 1, σ. 30). Οι «Ταξιδιωτικές Βαλίτσες» παρα-
μένουν στο Δημοτικό τόσες εβδομάδες, όσες τα τμήματα Στ΄ τάξης. Κάθε τμήμα Στ΄ τάξης που 
παραλαμβάνει την «Ταξιδιωτική Βαλίτσα» αποφασίζει με τον δάσκαλό του για τον τρόπο με τον 
οποίο θα διαχειριστούν αυτό το υλικό, καθώς και τις δραστηριότητες που θα οργανώσουν.

Έτσι, έχοντας τα βιβλία του Γυμνασίου μαζί με εργασίες και τετράδια μαθητών της Α΄ τάξης, τα 
παιδιά της Στ΄ τάξης έρχονται σε επαφή με το επίπεδο του Γυμνασίου, αρχίζουν να εξοικειώνονται 
με αυτό και να το απομυθοποιούν. 

Η. Δραστηριότητα 7η
Η έβδομη δραστηριότητα αφορά στην ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών των δημοτικών στο Γυ-
μνάσιο. Η δραστηριότητα αυτή τοποθετείται χρονικά τη δεύτερη εβδομάδα Μαρτίου. Πριν από 
την επίσκεψη των παιδιών στο Γυμνάσιο, θα πρέπει να προηγηθεί η κατάλληλη οργάνωση και 
προετοιμασία με τα πιο κάτω στάδια:
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1. ΣΤΑΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Στις αρχές Φεβρουαρίου, ετοιμάζεται από το Γυμνάσιο το προκαταρκτικό πρόγραμμα 
της ολοήμερης επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης όλων των δημοτικών σχολείων στο 
συγκεκριμένο Γυμνάσιο της σχολικής τους περιφέρειας. Το προκαταρκτικό πρόγραμμα  
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα δημοτικά σχολεία (7α ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 2, σ. 
62). Αφού συμφωνηθούν οι ημερομηνίες, τότε ξεκινά η οργάνωση της μεγαλύτερης και ίσως πιο 
σημαντικής δραστηριότητας του Προγράμματος.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Στα μέσα Φεβρουαρίου, συνάδελφοι μέλη της Επιτροπής του Γυμνασίου, αναλαμβάνουν 
να ετοιμάσουν το πρόγραμμα παρακολούθησης των τριών περιόδων μαθημάτων από τους 
μαθητές των Δημοτικών κατά την επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο (έντυπο 3γ, παράρτημα 1, σσ. 
34-36). Επίσης, αναλαμβάνουν, να βρουν, για κάθε ημέρα που επισκέπτονται παιδιά το Γυμνάσιο, 
τις αίθουσες (συνήθως δύο) που θα χρησιμοποιηθούν για το εργαστηριακό μέρος της επίλυσης 
των αποριών και καταρτίζουν πίνακα με τις ημερομηνίες των επισκέψεων και τις αίθουσες που θα 
χρησιμοποιηθούν (έντυπο 7, παράρτημα 1, σ. 40). 

ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Τα έντυπα 3, 3α, 3β, 3γ και 7 που αφορούν στις επισκέψεις των μαθητών των δημοτικών 
στο Γυμνάσιο, αναρτώνται στις πινακίδες του καθηγητικού συλλόγου, για να ενημερωθούν 
έγκαιρα οι συνάδελφοι για τις επισκέψεις  και για όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτές.  Οι 
καθηγητές θα πρέπει να γνωρίζουν αν στα τμήματα που θα διδάσκουν εκείνες τις ημέρες θα 
φιλοξενήσουν μαθητές του Δημοτικού και τον αριθμό τους.
Επίσης, τα πιο πάνω έντυπα θα πρέπει να δοθούν στον Διευθυντή και στους Βοηθούς Διευθυντές 
του Γυμνασίου, για να είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα των επισκέψεων. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα παρακολούθησης των τριών περιόδων μαθημάτων (έντυπο 3γ, παράρ-
τημα 1, σσ. 34-36) δίνεται στις φροντίστριες του σχολείου, οι οποίες θα μεριμνήσουν, τις ημέρες 
των επισκέψεων, να τοποθετήσουν καρέκλες σε όλες τις αίθουσες που θα φιλοξενήσουν παιδιά 
των δημοτικών. 

ΣΤΑΔΙΟ 4ο: Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου ετοιμάζει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα (7β ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 2, σ. 63) και το αποστέλλει στα Δημοτικά της 
σχολικής του περιφέρειας. Στο ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα επισυνάπτονται επίσης και τα (έντυπα 
3α, 3β, 3γ, παράρτημα 1, σσ. 33-36) τα οποία είναι σχετικά με την οργάνωση της επίσκεψής 
τους στο Γυμνάσιο. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα, τα δημοτικά 
σχολεία είναι πλήρως ενημερωμένα και προετοιμασμένα για την επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο.

ΣΤΑΔΙΟ 5ο: Στα τέλη Φεβρουαρίου, επιλέγονται, μετά από εισηγήσεις των υπευθύνων των τμημάτων 
της Α΄ τάξης, περίπου τρία παιδιά από κάθε τμήμα της Α΄ τάξης, τα οποία εκπαιδεύονται κατάλληλα, 
για να αναλάβουν καθήκοντα κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Η εκπαίδευση των μαθητών-
συνοδών, όπως ονομάζονται τα παιδιά αυτά, η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια των μεγάλων 
διαλειμμάτων, περιλαμβάνει την ξενάγηση των μαθητών του Δημοτικού στους διάφορους χώρους 
του σχολείου, καθώς επίσης και την επίλυση αποριών τους. Όσον αφορά στην ξενάγηση, δίνεται 
στους μαθητές-συνοδούς του Γυμνασίου «Βιβλιάριο Ξενάγησης» (σσ. 72-79) με τους διάφορους 
χώρους του σχολείου που θα ήταν χρήσιμο οι μαθητές του Δημοτικού να επισκεφθούν. Όσον 
αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών-συνοδών, για να μπορούν να απαντήσουν στα ερωτήματα 
των παιδιών των δημοτικών, χρησιμοποιείται σχετικό ερωτηματολόγιο (έντυπο 8, παράρτημα 1, 
σσ. 41-45). Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο προέρχονται από 
ερωτήματα που κατά καιρούς υπέβαλαν μαθητές δημοτικών σχολείων. Οι μαθητές του Γυμνασίου, 



17

Ομαλή Μετάβαση από το
         Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Παρεμβατικό Πρόγραμμα    >    Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

με την καθοδήγηση του καθηγητή Σ.Ε.Α., μαθαίνουν να απαντούν σωστά και εμπεριστατωμένα σε 
όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Επίσης, τους δίνονται τα έντυπα 3α, 3β και 3γ, και τους 
γίνεται η σχετική επεξήγηση  για καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση. Είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι για όλους τους μαθητές-συνοδούς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα αυτό, ζητείται 
πρώτα η έγκριση των γονιών τους (έντυπο 4, παράρτημα 1, σ. 37).
Οι επισκέψεις των μαθητών των Δημοτικών γίνεται με βάση το πρόγραμμα που έφτιαξαν συνά-
δελφοι-μέλη της Επιτροπής του Γυμνασίου. Το κάθε δημοτικό σχολείο (τα μικρά σε αριθμό μαθη-
τών δημοτικά σχολεία έρχονται δύο ή και τρία μαζί – μέχρι 45 μαθητές) επισκέπτεται το Γυμνάσιο 
την ημέρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα. Η επίσκεψη αρχίζει από τις 8:00 το πρωί και διαρκεί 
μέχρι το τέλος της 6ης περιόδου (έντυπο 3β, παράρτημα 1, σ. 33).

2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Όταν τα παιδιά με τους δασκάλους τους καταφθάσουν στο Γυμνάσιο, τους υποδέχεται ο καθη-
γητής Σ.Ε.Α. με τον υπεύθυνο Β.Δ. και τους οδηγούν σε προκαθορισμένο χώρο (συνήθως στη 
Βιβλιοθήκη). Εκεί τους καλωσορίζουν και τους υπενθυμίζουν το πρόγραμμα της ημέρας. Αν ο 
Διευθυντής έχει χρόνο, τότε παρευρίσκεται στον χώρο συγκέντρωσης των παιδιών και κάνει ένα 
σύντομο χαιρετισμό.

Στον ίδιο χώρο, βρίσκονται και οι μαθητές-συνοδοί, δύο από κάθε τμήμα της Α΄ τάξης (έντυπο 
6, παράρτημα 1, σ. 39), οι οποίοι όταν κτυπήσει το κουδούνι για τη δεύτερη περίοδο, παραλαμ-
βάνουν τα παιδιά του Δημοτικού και τα οδηγούν στις τάξεις τους. Τα παιδιά του Γυμνασίου που 
αναλαμβάνουν καθήκοντα εκείνη την ημέρα, φέρουν στο μπράτσο τους περιβραχιόνιο με συ-
γκεκριμένο κωδικό και είναι υπεύθυνα για  6-8 παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους 
στο Γυμνάσιο. Επίσης, τα παιδιά του Δημοτικού φορούν κονκάρδες που φέρουν τον αντίστοιχο 
κωδικό. Αυτό επιτυγχάνεται, επειδή στα έντυπα 3β και 3γ (παράρτημα 1, σσ. 33-36) που αποστέλ-
λονται στα δημοτικά, καθορίζεται με ποιο τρόπο τα παιδιά των δημοτικών θα διανεμηθούν στα 
διάφορα τμήματα Α΄ τάξης και ποιος θα είναι ο κωδικός τους. 

Με το πέρας της 2ης περιόδου, τα παιδιά-συνοδοί οδηγούν τα παιδιά του Δημοτικού σε καθο-
ρισμένο χώρο, όπου τους προσφέρεται χυμός ή νερό. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες 
του Γυμνασίου ή/και του Συνδέσμου Γονέων, το σχολείο επιπλέον θα μπορούσε να προσφέρει 
στα παιδιά πρωινό (μικρό σάντουιτς ή αλμυρό). Εάν όχι, τότε τα παιδιά των δημοτικών θα πρέπει 
να φέρνουν μαζί τους το κολατσιό τους. Αφού πάρουν το πρωινό τους τα παιδιά, τότε αρχίζει η 
προγραμματισμένη ξενάγηση στους διάφορους χώρους του σχολείου. Οι ξεναγήσεις γίνονται από 
τους μαθητές-συνοδούς που φέρουν περιβραχιόνιο. Στα παιδιά του Δημοτικού υποδεικνύεται να 
ακολουθούν τους μαθητές-συνοδούς καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος. 

Όταν χτυπήσει ξανά το κουδούνι, τότε οι μαθητές-συνοδοί οδηγούν τα παιδιά του Δημοτικού 
ξανά στα τμήματά τους, για να παρακολουθήσουν την 3η και 4η περίοδο. Στόχος είναι τα παι-
διά να πάρουν μια πρώτη γεύση από τις μεθόδους διδασκαλίας και τον τρόπο διεξαγωγής των 
μαθημάτων από τους καθηγητές. Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις περιόδους 
μαθημάτων, ώστε να αποκομίσουν αρκετές εμπειρίες από διάφορα μαθήματα και διαφορετικούς 
καθηγητές. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου διαλείμματος, τα παιδιά του Δημοτικού είναι ελεύθερα να επικοι-
νωνήσουν με τυχόν αδέλφια, συγγενείς, γνωστούς και φίλους ή να συνεχίσουν τη ξενάγησή τους 
με τους μαθητές-συνοδούς, αν δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την ξενάγησή τους το πρώτο 
διάλειμμα. 
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Με την έναρξη της πέμπτης περιόδου, οι μαθητές του Δημοτικού μαζεύονται ξανά στον χώρο 
συγκέντρωσης του σχολείου, όπου γίνεται εκ νέου διαχωρισμός των μαθητών των δημοτικών σε 
ομάδες των τεσσάρων ή/και των πέντε. Ο καθηγητής Σ.Ε.Α. τους οδηγεί σε δύο προκαθορισμένες 
αίθουσες όπου τα τραπέζια είναι διαρρυθμισμένα σε ομάδες.

Όταν φτάσουν εκεί, ο κάθε μαθητής-συνοδός συνοδεύει την ομάδα του στο τραπέζι του, όπου 
υπάρχει ήδη για κάθε μαθητή του Δημοτικού ερωτηματολόγιο (έντυπο 8, παράρτημα 1, σσ. 41-45) 
το οποίο θα επεξεργαστούν. Σε κάθε ομάδα κάθονται τέσσερα ή/και πέντε παιδιά του Δημοτικού 
και ο μαθητής-συνοδός. Όταν όλοι καθίσουν στις θέσεις τους, ο καθηγητής Σ.Ε.Α. δίνει τις τελευ-
ταίες οδηγίες και η εργασία αρχίζει. Τα παιδιά συζητούν το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο με τις 
34 ερωτήσεις – απορίες και δίνονται οι απαντήσεις από τους μαθητές-συνοδούς. 

Το έντυπο με τις ερωτήσεις-απαντήσεις δίνεται στα παιδιά του Δημοτικού απαντημένο, έτσι ώστε 
να έχουν τις απαντήσεις και γραπτώς. Παρόλα αυτά, για να γίνει διάλογος και να επικοινωνήσουν 
τα παιδιά μεταξύ τους, το κάθε παιδί του Δημοτικού στην ομάδα που βρίσκεται, διαβάζει μία ερώ-
τηση εκ περιτροπής και αναμένει την απάντηση. Ο μαθητής-συνοδός, ο οποίος είναι εκπαιδευμέ-
νος να μπορεί να απαντά ολοκληρωμένα στην κάθε ερώτηση, δίνει την απάντηση προφορικά και 
ακούει όλη η ομάδα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή όλων των παιδιών 
στη διαδικασία της επίλυσης των αποριών. Με το πέρας αυτής της διαδικασίας, μετά δηλαδή από 
περίπου 30 λεπτά, δίνεται χρόνος στα παιδιά να υποβάλουν και άλλα ερωτήματα που πιθανόν να 
έχουν. Παρόντες στην δραστηριότητα αυτή είναι ο καθηγητής Σ.Ε.Α., ο Β.Δ. υπεύθυνος του Προ-
γράμματος, οι δάσκαλοι-συνοδοί και όσοι άλλοι καθηγητές-μέλη της Επιτροπής του Γυμνασίου 
έχουν χρόνο τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Με τη λήξη της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές του Δημοτικού οδηγούνται στην αίθουσα πολ-
λαπλής χρήσης για την τελευταία δραστηριότητα της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της 6ης περιόδου 
τα παιδιά του Δημοτικού, με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες (παίζουν διάφορα ομαδικά παιχνίδια με παιδιά της Α΄ τάξης του Γυμνασίου που 
έχουν εκείνη την ώρα το μάθημα Φυσικής Αγωγής). Αν την περίοδο αυτή δεν είναι διαθέσιμα 
παιδιά της Α΄ τάξης, τότε τα παιδιά του δημοτικού χωρίζονται μεταξύ τους και παίζουν διάφορα 
παιχνίδια. Με το τέλος της έκτης περιόδου τα παιδιά και οι δάσκαλοι τους, αποχωρούν από το 
Γυμνάσιο, παίρνοντας μαζί τους μία αξέχαστη εμπειρία. 

Η. Δραστηριότητα 8η
Με το πέρας των επισκέψεων των μαθητών των δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο, την τρίτη 
εβδομάδα Μαρτίου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα (8ο  ηλεκτρο-
νικό μήνυμα, παράρτημα 2, σ. 64) στους διευθυντές των δημοτικών, μέσα από το οποίο αξιολογεί 
την όλη δραστηριότητα. Επίσης, μέσα από το ηλεκτρονικό μήνυμα, καλεί τους δασκάλους των 
Στ΄ τάξεων να χορηγήσουν στα παιδιά  το έντυπο 9 (παράρτημα 1, σ.σ. 46-47)  «Αξιολόγηση της 
Ολοήμερης Επίσκεψης των Μαθητών στο Γυμνάσιο». Είναι σημαντικό τα ίδια τα παιδιά που πή-
ραν μέρος σε αυτήν την ολοήμερη επίσκεψη, να αξιολογήσουν την κάθε δραστηριότητα και να 
παραθέσουν τα σχόλια και τις εμπειρίες τους. 

Πριν όμως από τη συμπλήρωση του εντύπου 9, οι δάσκαλοι θα πρέπει να παροτρύνουν τα παιδιά 
να συζητήσουν στην τάξη τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την ολοήμερη επίσκεψή τους στο 
Γυμνάσιο. Μπορούν πολλά να συζητηθούν, εφόσον η ημέρα αυτή ήταν πλούσια σε εμπειρίες και 
συναισθήματα. Τα συμπληρωμένα έντυπα, με τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των παιδιών, 
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στέλνονται στο Γυμνάσιο για αξιολόγηση και ορισμένα από αυτά μπορεί να φιλοξενηθούν στο 
περιοδικό του Γυμνασίου.

Θ. Δραστηριότητα 9η
Η δραστηριότητα αυτή ξεκινά τη δεύτερη εβδομάδα του Απρίλη. Καθηγητές διαφόρων ειδικοτή-
των επισκέπτονται όλα τα δημοτικά σχολεία της σχολικής περιφέρειας και διδάσκουν μία ενότητα 
μαθήματος στα παιδιά της Στ΄ τάξης. Η επίσκεψη των καθηγητών στα δημοτικά γίνεται σε εθε-
λοντική βάση. Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των κενών των 
καθηγητών.

Πριν από την επίσκεψή τους στα Δημοτικά, οι καθηγητές ετοιμάζουν το μάθημα που θα διδάξουν. 
Επίσης, ετοιμάζουν διαγώνισμα πάνω στην ύλη που θα διδάξουν στα παιδιά. Επιπλέον, ετοιμά-
ζουν και ένα διορθωμένο διαγώνισμα. Όταν ο καθηγητής ολοκληρώσει το μάθημά του στα παιδιά 
της  Στ΄ τάξης, παραδίδει στον δάσκαλο των παιδιών το διαγώνισμα και τις λύσεις του και αυτός 
με τη σειρά του, σε εύλογο χρόνο, χορηγεί το διαγώνισμα στα παιδιά. Όταν ολοκληρωθεί το δια-
γώνισμα, ο δάσκαλος θα συζητήσει με τα παιδιά τις σωστές απαντήσεις.

Σε καμία περίπτωση το διαγώνισμα δεν θα διορθωθεί και δεν θα καταγραφεί βαθμολογία. Στόχος 
της δραστηριότητας αυτής δεν είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνίσματος και τι 
βαθμό πήραν τα παιδιά. Στόχος, αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τα παιδιά της Στ΄ 
τάξης να αποκτήσουν εμπειρίες για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα στο Γυμνά-
σιο και πώς αξιολογούνται μέσα από διαγωνίσματα. Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας αυτής 
είναι η απομυθοποίηση των διαγωνισμάτων και η αποβολή του φόβου γι’ αυτά.

Ι. Δραστηριότητα 10η
Στις αρχές  Μαΐου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου ενημερώνει τα δημοτικά σχολεία της σχολικής 
του περιφέρειας, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (10ο ηλεκτρονικό μήνυμα, παράρτημα 2, σσ. 66-
67)  για την επικείμενη επίσκεψη του καθηγητή Σ.Ε.Α. σ’ αυτά, ο οποίος θα μιλήσει στους γονείς, 
στα παιδιά και στους δασκάλους. Οι ημερομηνίες για τις επισκέψεις  καθορίζονται βάσει του προ-
γράμματος του καθηγητή Σ.Ε.Α. Εάν ένα σχολείο κωλύεται κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 
μπορεί, σε συνεννόηση με τον καθηγητή Σ.Ε.Α., να την αλλάξει. Όταν καθοριστεί το πρόγραμμα 
των επισκέψεων με όλα τα δημοτικά σχολεία, τότε ξεκινά η δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του καθηγητή Σ.Ε.Α. στα δημοτικά έχει ως εξής: το πρώτο ογδο-
ντάλεπτο ο καθηγητής Σ.Ε.Α. θα έχει συνάντηση με τους γονείς, το δεύτερο ογδοντάλεπτο θα 
έχει συνάντηση με τους μαθητές της Στ΄ τάξης και τέλος, κατά το τρίτο ογδοντάλεπτο θα έχει 
συνάντηση με τον δάσκαλό τους. 

Στις ογδοντάλεπτες συναντήσεις του καθηγητή Σ.Ε.Α. με τους γονείς, αφού καθίσουν σε κύ-
κλο, συζητά μαζί τους διάφορα θέματα που αφορούν στην ομαλή μετάβαση των παιδιών τους 
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, λύνει τυχόν απορίες τους και γενικά τους προετοιμάζει, για να 
μπορέσουν να διαχειριστούν σωστά τους εφήβους τους στην καινούρια γι’ αυτούς εμπειρία του 
Γυμνασίου. Επίσης, συζητούν θέματα που αφορούν στη σωστή λειτουργία των παιδιών τους στο 
Γυμνάσιο, τη σχέση και την επαφή που πρέπει να έχουν οι γονείς με το σχολείο και τον σωστό 
τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας τους με το Διευθυντικό και διδακτικό προσωπικό του σχο-
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λείου. Επιπλέον, ο καθηγητής Σ.Ε.Α. επικεντρώνεται και στη διαχείριση και αποβολή του άγχους 
των γονιών για τη μετάβαση των παιδιών τους, ειδικά αν είναι η πρώτη φορά που στέλνουν παιδί 
στο Γυμνάσιο.

Θεωρούμε ότι όσο πιο καλά ενημερωμένος και προετοιμασμένος είναι ο γονιός, τόσο καλύτερα 
μπορεί να στηρίξει και να βοηθήσει το παιδί του να προσαρμοστεί και να αποδώσει στο καινούριο 
γι’ αυτό περιβάλλον. Θεωρούμε επίσης ότι η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ σχολείου και 
γονιών είναι ελπιδοφόρα και προς όφελος των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών συναντήσεων χρησιμοποιείται το παράρτημα 1, έντυπο 11  
(σσ. 49-50).

Αφού ολοκληρωθεί η συνάντηση με τους γονείς, ο καθηγητής Σ.Ε.Α. θα κάνει μικρό διάλειμμα 
και θα συναντηθεί με τους μαθητές της Στ΄τάξης, για το επόμενο ογδοντάλεπτο. O καθηγητής 
Σ.Ε.Α., θα συζητήσει με τα παιδιά τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου, τον τρόπο και τον χρόνο 
μελέτης των μαθημάτων, τους κανόνες πειθαρχίας κ.ά.  και θα λύσει και τις τελευταίες τους απο-
ρίες. Επίσης, σ’ αυτή τη συνάντηση, θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τα παιδιά της Στ΄ τάξης 
σοβαρά θέματα, όπως το κάπνισμα, την κατάχρηση των κινητών τηλεφώνων, τη σεξουαλική πα-
ρενόχληση, την εκφοβιστική συμπεριφορά κ.ά.

Κατά τη συζήτηση του καθηγητή Σ.Ε.Α. με τα παιδιά χρησιμοποιείται το παράρτημα 1 έντυπο 12, 
(σσ. 51-52). 

Ο καθηγητής Σ.Ε.Α., στο τέλος της συνάντησής του με τα παιδιά, αφήνει στον δάσκαλό των 
παιδιών το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παράρτημα 1, έντυπο 13, (σσ. 53-54), για να έχουν τη 
δυνατότητα οι ίδιοι να εκφράσουν με ειλικρίνεια τις απόψεις και την κριτική τους για το Πρό-
γραμμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κατά πόσο οι δραστηριότητες που γίνονται ολόχρονα 
γι’ αυτούς, τους βοηθούν και συνεπώς καταδεικνύεται σαφώς η υλοποίηση των στόχων για τους 
οποίους εφαρμόστηκαν οι δραστηριότητες. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι κριτές του Προγράμμα-
τος, αφού γι’ αυτά εφαρμόζεται. Μέσα από τα δικά τους σχόλια μπορούν να γίνουν βελτιωτικές 
κινήσεις, έτσι ώστε το Πρόγραμμα να παραμένει «ζωντανό» και να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
τους. 

Κατά τη συνάντησή του με τον κάθε δάσκαλο ξεχωριστά, ο καθηγητής Σ.Ε.Α. συζητά και παίρ-
νει πληροφορίες για τον κάθε μαθητή. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε θέματα όπως π.χ. τις 
μαθησιακές δυνατότητες των παιδιών, τυχόν μαθησιακές δυσκολίες κ.ά. Επιπρόσθετα, συλλέγει 
πληροφορίες για τα ειδικά ενδιαφέροντα και ταλέντα του κάθε παιδιού, καθώς επίσης και για 
δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται.

Οι πληροφορίες αυτές είναι άκρως εμπιστευτικές και τυγχάνουν της πρέπουσας διαχείρισης από 
τον καθηγητή Σ.Ε.Α.
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1. Έντυπο 1: «Ετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο» – Χρησιμοποιείται στην 4η δραστηριότητα από τα 
Δημοτικά Σχολεία για καταγραφή συναισθημάτων, αλλά και αποριών των μαθητών για το Γυμνάσιο.

2. Έντυπο 2: «Πρόγραμμα επίσκεψης των ταξιδιωτικών βαλιτσών» –Χρησιμοποιείται (αφού 
πρώτα πλαστικοποιηθεί, κοπεί και κρεμαστεί πάνω στις βαλίτσες) για να γνωρίζει το κάθε σχολείο 
τη χρονική περίοδο που θα παραμείνουν οι βαλίτσες κοντά του, καθώς επίσης και τον επόμενο 
προορισμό.

3. Έντυπο 3: «Πρόγραμμα επισκέψεων δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο» – Χρησιμοποιείται 
για συνεννόηση με τα Δημοτικά για τον καθορισμό ημερομηνίας για την ολοήμερη επίσκεψη των 
μαθητώντων δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο.

4. Έντυπο 3α: «Πρόγραμμα της ολοήμερης επίσκεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων στο 
Γυμνάσιο» – Χρησιμοποιείται για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για το πρόγραμμα της 
ημέρας, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι, κατά την επίσκεψη των παιδιών στο 
Γυμνάσιο.

5. Έντυπο 3β: «Προετοιμασία στα δημοτικά σχολεία» – Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των 
μαθητών των δημοτικών σχολείων, πριν από την ολοήμερη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο.

6. Έντυπο 3γ: «Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων στο Γυμνάσιο από τους μαθητές των 
δημοτικών σχολείων» – Χρησιμοποιείται για την οργάνωση της παρακολούθησης μαθημάτων των 
τριών περιόδων κατά την ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών των δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο.

7. Έντυπο 4: «Υπεύθυνη Δήλωση» – Χρησιμοποιείται για να ζητηθεί άδεια από τους γονείς / 
κηδεμόνες των μαθητών-συνοδών του Γυμνασίου για τη συμμετοχή τους στην ολοήμερη επίσκεψη 
των μαθητών των δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο.

8. Έντυπο 5: «Πρόσκληση προς τους μαθητές του Γυμνασίου που θα εμπλακούν στο Πρόγραμμα» 
– Χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των μαθητών-συνοδών του Γυμνασίου που θα συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα. Με αυτό σηματοδοτείται και η έναρξη της εκπαίδευσής τους. Επίσης, μ’ αυτό το 
έντυπο ενημερώνονται ο Διευθυντής, οι Β.Δ. και οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου για την εμπλοκή 
στο Πρόγραμμα των παιδιών αυτών.

9. Έντυπο 6: «Πρόγραμμα συμμετοχής των μαθητών-συνοδών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 
των παιδιών των δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο» – Ανακοίνωση που δίνεται στον Διευθυντή 
και στους Β.Δ., αλλά και που τοποθετείται στην πινακίδα του καθηγητικού συλλόγου και στο 
απουσιολόγιο της τάξης, για να γνωρίζουν όλοι πόσα και ποια παιδιά εμπλέκονται στο Πρόγραμμα 
και με ποια καθήκοντα. 

10. Έντυπο 7: «Πρόγραμμα αλλαγών στις αίθουσες διδασκαλίας» Χρησιμοποιείται για ενημέρωση 
όλων των επηρεαζομένων καθηγητών για πιθανές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις αίθουσες 
διδασκαλίας, έτσι ώστε να υπάρχουν δύο διπλανές αίθουσες διαθέσιμες για την επίλυση των αποριών 
των μαθητών των δημοτικών σχολείων κατά τη διάρκεια της πέμπτης περιόδου.
11. Έντυπο 8: «Απαντήσεις σε ερωτήματα μαθητών των δημοτικών σχολείων» – Απαντημένο 
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ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των ομάδων εργασίας της πέμπτης περιόδου 
μεταξύ των μαθητών των δημοτικών σχολείων και των μαθητών-συνοδών του Γυμνασίου. Επιπλέον, 
το έντυπο 8 περιλαμβάνει πληροφόρηση για τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο.

12. Έντυπο 9: «Εμπειρίες από την επίσκεψή μου στο Γυμνάσιο» – Έντυπο που χρησιμοποιείται 
από τα παιδιά των δημοτικών για αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κατά την επίσκεψή τους στο 
Γυμνάσιο.

13. Έντυπο 10: «Πρόγραμμα δεύτερης επίσκεψης του καθηγητή Σ.Ε.Α. στα δημοτικά σχολεία για 
συναντήσεις με γονείς, παιδιά και δασκάλους» – Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για ενημέρωση 
του Διευθυντή, των Β.Δ., των καθηγητών, καθώς επίσης και των δημοτικών σχολείων για τη 2η 
επίσκεψη του καθηγητή Σ.Ε.Α. στα δημοτικά σχολεία της σχολικής περιφέρειας.

14. Έντυπο 11: «Επικοινωνία καθηγητή Σ.Ε.Α. με τους γονείς των παιδιών των Στ΄ τάξεων των 
δημοτικών σχολείων» – Έντυπο που χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο και σημείο αναφοράς 
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του καθηγητή Σ.Ε.Α. με τους γονείς των μαθητών της Στ΄ τάξης 
των δημοτικών σχολείων.

15. Έντυπο 12: «Επικοινωνία καθηγητή Σ.Ε.Α. με τα παιδιά των Στ΄ τάξεων των δημοτικών 
σχολείων» – Έντυπο που χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο και σημείο αναφοράς κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων του καθηγητή Σ.Ε.Α. με τους μαθητές της Στ΄ τάξης των δημοτικών 
σχολείων.

16. Έντυπο 13: «Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους μαθητές των δημοτικών σχολείων» 
– Έντυπο που χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους μαθητές για την τελική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων του Προγράμματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΑ

Χρησιμοποιούνται κατά την
εφαρμογή των δραστηριοτήτων
του  Προγράμματος για την ομαλή
μετάβαση των παιδιών από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο
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Ετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο

Έντυπο: 1

1. Χρωμάτισε τις λέξεις που εκφράζουν τα συναισθήματά σου για το Γυμνάσιο.

2. Γράψε τα τρία πιο έντονα συναισθήματά σου για το Γυμνάσιο.

3.  Χρησιμοποίησε το πιο κάτω ορθογώνιο για να εκφράσεις τα συναισθήματά σου για το Γυμνά-
σιο. Μπορείς να ζωγραφίσεις κάτι που νιώθεις ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις απλά διάφορους 
συνδυασμούς χρωμάτων που νομίζεις ότι εκφράζουν τα συναισθήματά σου. 

                     άγχος        συγκίνηση        χαρά

ανασφάλεια        λύπη        ενθουσιασμός        περιέργεια

αγωνία        απελπισία        φόβος        ανακούφιση

ζήλια        απογοήτευση
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4.  Ο κ. Γεωργίου και η κ. Μάρκου είναι καθηγητές στο Γυμνάσιο.  Ευκαιρία τώρα που τους έχετε 
μπροστά σας να τους υποβάλετε τις απορίες σας για το Γυμνάσιο.  

5. Ο Κώστας και η Μαρίνα είναι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Τι θα θέλατε να τους ρωτήσετε;
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Έντυπο: 2 Πρόγραμμα επίσκεψης των «Ταξιδιωτικών βαλιτσών»
στα Δημοτικά Σχολεία της σχολικής μας περιφέρειας

Σχολείο

Σχολείο

Σχολείο

Σχολείο

Σχολείο

Σχολείο

Σχολείο

Σχολείο

Ημερομ.

Ημερομ.

Ημερομ.

Ημερομ.

Ημερομ.

Ημερομ.

Ημερομ.

Ημερομ.

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

Ταξιδιωτική βαλίτσα

1ος Προορισμός

5ος Προορισμός

3ος Προορισμός

7ος Προορισμός

2ος Προορισμός

6ος Προορισμός

4ος Προορισμός

8ος Προορισμός
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Έν
τυ

πο
: 3

Πρόγραμμα επισκέψεων των Δημοτικών Σχολείων 
στο Γυμνάσιό μας

Ημερομηνία Σχολεία Σύνολο μαθητών

Τετάρτη

12/03/2015

Αγία Βαρβάρα

Μαθιάτης

Πυργά

16

  9

19

       = 44

Πέμπτη

13/03/2015

Κόρνος

Μοσφιλωτή

Σια

Αλάμπρα

21

11

2

11

       = 45

Παρασκευή

14/03/2015

Λυθροδόντας (1)

Λυθροδόντας (2)

          21

23 

       = 44

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

 /  /20   -   /  /20
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Έντυπο: 3α

Πρόγραμμα ολοήμερης επίσκεψης των μαθητών των 
Δημοτικών Σχολείων στο Γυμνάσιο

8:00 Άφιξη των μαθητών στο Γυμνάσιο και υποδοχή τους στην είσοδο του σχολείου 
από τον Βοηθό Διευθυντή, υπεύθυνο του Προγράμματος και τον καθηγητή Σ.Ε.Α. του 
σχολείου.

8:00 - 8:15 Συγκέντρωση στη Βιβλιοθήκη του σχολείου για ένα πρώτο καλωσόρισμα 
από τον Διευθυντή του σχολείου και ενημέρωση των μαθητών από τον Β.Δ. Υπεύθυνο 
του Προγράμματος ή/και τον καθηγητή Σ.Ε.Α. για τις λεπτομέρειες της επίσκεψής τους.

8:15 - 9:00 Διαχωρισμός των μαθητών στις προκαθορισμένες ομάδες τους και τοποθέτησή 
τους στα τμήματα της Α΄ τάξης για παρακολούθηση μαθήματος. Οι δάσκαλοι που θα 
συνοδεύουν τους μαθητές των δημοτικών, αφού ενημερώσουν έγκαιρα το Γυμνάσιο για 
να κάνει τις σχετικές διευθετήσεις, θα παρακολουθήσουν και αυτοί τα μαθήματα μαζί με 
τους μαθητές τους.

9:00 - 9:20 Πρώτο διάλειμμα. Στην αρχή του πρώτου διαλείμματος τα παιδιά θα φάνε 
το κολατσιό τους. Αμέσως μετά, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση των μαθητών των 
δημοτικών στους διάφορους χώρους του σχολείου και θα τους δοθεί το σχετικό βιβλιάριο 
ξενάγησης.

9:20 - 10:50 Με το πέρας του διαλείμματος οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, 
συνοδευόμενοι από τους μαθητές-συνοδούς τους, (εκπαιδευμένα παιδιά της Α΄ τάξης), 
επιστρέφουν στα τμήματα της Α΄ τάξης για παρακολούθηση μαθημάτων για τις επόμενες 
δύο περιόδους (τρίτη και τέταρτη περίοδο).

10:50 - 11:10 Δεύτερο διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου διαλείμματος τα παιδιά 
είναι ελεύθερα να κυκλοφορήσουν, είτε μόνα τους είτε και με τους μαθητές- συνοδούς 
τους, στην αυλή του Γυμνασίου. Αν τα παιδιά το επιθυμούν η ξενάγηση, μπορεί να 
συνεχιστεί αν δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος.

11:10 - 11:55 Διαχωρισμός των μαθητών των δημοτικών σε ομάδες των 4-5 παιδιών και 
επίλυση των αποριών τους από παιδιά του Γυμνασίου στην παρουσία των δασκάλων 
τους και του καθηγητή Σ.Ε.Α. του Γυμνασίου.

11:55 - 12:40 Συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες με παιδιά της Α΄ 
τάξης του Γυμνασίου, τα οποία την αντίστοιχη περίοδο έχουν το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής. (Σύστήνεται όπως τα παιδιά να φορούν φόρμες και αθλητικά παπούτσια, για να 
μπορούν να παίξουν).

12:40 Αναχώρηση από το Γυμνάσιο και επιστροφή των παιδιών στα σχολεία τους.
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Έν
τυ

πο
: 3

β

Οργάνωση της παρακολούθησης των τριών περιόδων 
μαθημάτων από τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων

Για καλύτερη οργάνωση της δραστηριότητας αυτής, τα παιδιά θα πρέπει να 
ομαδοποιηθούν, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, όπως καθορίζεται στον σχετικό 
πίνακα (παράρτημα 1, έντυπο 3γ, σελ 34-36). 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα στο έντυπο 3γ, αναγράφεται ο «κωδικός» τον οποίο θα 
θέλαμε ο μαθητής να φέρει είτε σε κονκάρδα είτε σε αυτοκόλλητη καρτελίτσα πάνω 
στη φόρμα ή τη φανέλα του. Η δεύτερη στήλη του πίνακα παρουσιάζει τον αριθμό των 
παιδιών που θα ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα και το δημοτικό σχολείο από το οποίο 
προέρχονται. Στην τρίτη στήλη φαίνεται το τμήμα στο οποίο θα φιλοξενηθούν τα παιδιά 
με τον ίδιο «κωδικό», για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που αναφέρονται στην 
πέμπτη στήλη. 

Στην περίπτωση που κάποια ομάδα έχει «κωδικό» ένα γράμμα του αλφαβήτου και δίπλα 
του παρένθεση με τους αριθμούς 1, 2, τότε τα μισά παιδιά θα φέρουν τον κωδικό με το 
γράμμα και τον αριθμό 1 και τα άλλα μισά θα φέρουν το γράμμα και τον αριθμό 2, π.χ. 
Α1 και Α2.

Η συνεργασία σας στην αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος «Ομαλή Μετάβαση των Μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», θα 
μας βοηθήσει να οργανώσουμε σωστά την επίσκεψη των παιδιών στο Γυμνάσιο και να 
καταστεί αυτή ως μία μοναδική και ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά.
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Έντυπο: 3γ

Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων κατά τις επισκέψεις 
μαθητών δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο
Τετάρτη  /  /20   Δημοτικά Σχολεία:  (ονόματα Δημοτικών) 

(19+9+16 = 44 παιδιά)

Ομάδα Αρ. Παιδιών Τμήμα Περ. Μάθημα Καθηγητής/τρια Αίθουσα

Α
7

(Πυργά)
Α1

2η Ιστορία Γιώργος Γεωργίου 116

Διάλειμμα

3η

4η

Γαλλικά
Θρησκευτικά  

Αντρέας Αντρέου
Χρίστος Χρίστου

116
116

Β
7

(Πυργά)
Α2

2η Ιστορία 205

Διάλειμμα

3η

4η

Φυσιογνωστικά
Φυσιογνωστικά

201
201

Γ(1,2)

Τα 5 παιδιά από Πυργά 
(αγόρια) να έχουν κωδικό 
Γ1 και τα δύο παιδιά από 

Μαθιάτη (κορίτσια) να 
έχουν κωδικό Γ2

(Πυργά 5 –
Μαθιάτης 2)

Α3

2η Θρησκευτικά  126

Διάλειμμα

3η

4η

Γυμναστική  (Γ1)
Γυμναστική  (Γ2)
Οικ. Οικονομία (Γ2)
Σχ. & Τεχνολ. (Γ1)

133
132
05
01

Δ (1,2)

7
(5 αγόρια-Δ1 

        2 κορίτσια-Δ2)
(Μαθιάτης)

Α4

2η Φυσιογνωστικά 201

Διάλειμμα

3η

4η

Γυμναστική  (Δ1)
Γυμναστική  (Δ2)
Μαθηματικά

133
132
115

Ε (1,2)
8

(Αγία Βαρβάρα)
Α5

2η Πληροφορική  (Ε1)
Πληροφορική  (Ε2)

212
114

Διάλειμμα

3η

4η

Μουσική
Ιστορία 

113
125

Ζ
8

(Αγία Βαρβάρα)
Α6

2η Ιστορία 207

Διάλειμμα

3η

4η

Αρχαία Ελληνικά
Αγγλικά

207
207

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 
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Έν
τυ

πο
: 3

γ

Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων κατά τις επισκέψεις 
μαθητών δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο
Πέμπτη  /  /20   Δημοτικά Σχολεία:  (ονόματα Δημοτικών) 

(21+11+2+11 = 45 παιδιά)

Ομάδα Αρ. Παιδιών Τμήμα Περ. Μάθημα Καθηγητής/τρια Αίθουσα

Α
8

(Κόρνος)
Α1

2η Νέα Ελληνικά Γεωργίου Γεωργία 116

Διάλειμμα

3η

4η

Μουσική
Ιστορία

Αντρέας Αντρέου
Αντώνης Αντωνίου

116
116

Β
8

(Κόρνος)
Α2

2η Αρχαία Ελληνικά 205

Διάλειμμα

3η

4η

Νέα Ελληνικά
Νέα Ελληνικά

205
205

Γ(1,2)

Τα 5 παιδιά από Κόρνο να 
έχουν κωδικό Γ1 και τα 

3 παιδιά από  Μοσφιλωτή 
να έχουν κωδικό Γ2

(Κόρνος 5 –
Μοσφιλωτή 3)

Α3

2η Αρχαία Ελληνικά  126

Διάλειμμα

3η

4η

Οικ. Οικονομία (Γ2)
Σχ. & Τεχνολ. (Γ1)
Μαθηματικά

03
01

115

Δ
8

(Μοσφιλωτή)
Α4

2η Γαλλικά 208

Διάλειμμα

3η

4η

Αγγλικά
Νέα Ελληνικά

208
208

Ε
6

(Αλάμπρα)
Α5

2η Γαλλικά 125

Διάλειμμα

3η

4η

Φυσιογνωστικά
Φυσιογνωστικά 

201
201

Ζ

7
(Αλάμπρα 5 –Σια 2)
Όλα τα παιδιά να έχουν 

κωδικό Ζ

Α6

2η Μουσική 113

Διάλειμμα

3η

4η

Αγγλικά
Θρησκευτικά

207
207

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 
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Έντυπο: 3γ

Πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων κατά τις επισκέψεις 
μαθητών δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

Παρασκευή  /  /20   Δημοτικά Σχολεία:  (ονόματα Δημοτικών) 
(Δύο τμήματα Στ΄ τάξης 21+23 = 44 παιδιά)

Ομάδα Αρ. Παιδιών Τμήμα Περ. Μάθημα Καθηγητής/τρια Αίθουσα

Α (1,2)
8

(Λυθροδόντας)
Α1

2η Γεωγραφία Αντρέας Αντρέου 116

Διάλειμμα

3η

4η

Οικ. Οικονομία (Α1)
Σχ. & Τεχνολ (Α2)
Οικ. Οικονομία (Α2)
Σχ. & Τεχνολ (Α1)  

Γεωργίου Γιώργος
Βασιλείου Βασίλης
Κώστα Κώστας
Κυριάκου Κυριάκος

05
02
05
02

Β (1,2)
8

(Λυθροδόντας)
Α2

2η Πληροφορική (Β1)
Πληροφορική  (Β2)

212
202

Διάλειμμα

3η

4η

Ιστορία
Ιστορία

205
205

Γ(1,2)

(4 αγόρια να έχουν κωδ. 
Δ1 και  3 κορίτσια

να έχουν κωδικό  Δ2)

7
(Λυθροδόντας)

Α3

2η Γυμναστική  (Γ1)
Γυμναστική  (Γ2)  

132
133

Διάλειμμα

3η

4η

Πληροφορική (Γ1)
Πληροφορική (Γ2)
Τέχνη

212
202
03

Δ (1,2)

(4 αγόρια να έχουν κωδ. 
Δ1 και  3 κορίτσια

να έχουν κωδικό  Δ2)

7
(Λυθροδόντας)

Α4

2η Γυμναστική  (Δ1)
Γυμναστική  (Δ2)

133
132

Διάλειμμα

3η

4η

Μαθηματικά
Αρχαία Ελληνικά

208
208

Ε (1,2)
7

(Λυθροδόντας)
Α5

2η Οικ. Οικονομία(Ε1)
Σχ. & Τεχνολ (Ε2)

05
01

Διάλειμμα

3η

4η

Τέχνη
Νέα Ελληνικά 

125
125

Ζ
7

(Λυθροδόντας)
Α6

2η Τέχνη 04

Διάλειμμα

3η

4η

Τέχνη
Νέα Ελληνικά

04
207
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Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

Ημερ.: 

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

Ημερ.: 

Έν
τυ

πο
: 4

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση

Επιτρέπω στο παιδί μου    του 

τμήματος , να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ομαλή μετάβαση 

από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» στο πλαίσιο λειτουργίας της ομώνυμης Επιτροπής του 

σχολείου μας.

Ονοματεπώνυμο Γονέα / Κηδεμόνα: 

Υπογραφή: 

Κινητό τηλέφωνο: 

Επιτρέπω στο παιδί μου    του 

τμήματος , να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ομαλή μετάβαση 

από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» στο πλαίσιο λειτουργίας της ομώνυμης Επιτροπής του 

σχολείου μας.

Ονοματεπώνυμο Γονέα / Κηδεμόνα: 

Υπογραφή: 

Κινητό τηλέφωνο: 
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Έντυπο: 5

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

Κ. 106
M. 35

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Τα παιδιά που αναφέρονται πιο κάτω παρακαλούνται να συγκεντρωθούν στη Βιβλιοθή-
κη, την Πέμπτη 2 Μαρτίου, το δεύτερο διάλειμμα, για να μιλήσουν με τον καθηγητή 
Σ.Ε.Α. του Γυμνασίου για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν κατά την επίσκεψη των μα-
θητών των δημοτικών σχολείων της σχολικής περιφέρειας στο Γυμνάσιό μας.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι της πρώτης περιόδου να διαβάσουν την παρούσα ανα-
κοίνωση στα παιδιά του τμήματος, ώστε να ενημερωθούν για τη συνάντηση αυτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
06 Μαρτίου, 2015

Τμήμα Μαθητές/Μαθήτριες

Α1

Γιώργος Γεωργίου 
Αντρέας Αντρέου

Κώστα Κώστας
Χριστίνα Γεωργίου

Α2

Δημήτρης Δημητρίου
Σωφρόνης Σωφρονίου

Ανδρούλα Αντρέου
Μαρία Γεωργίου

Α3

Αντώνης Αντωνίου
Μιχάλης Μιχαήλ

Παρασκευή Παρασκευά
Ελενίου Έλενα

Α4

Αθανασίου Θανάσης
Παντελής Παντελή
Ανδρέου Ανδρέας
Άννη Αναστασίου

Α5

Χαράλαμπος  Χαραλάμπους
Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Σταυρούλα Σταύρου 
Άννα Ανδρέου

Α6

Νικολάου Νικόλας
Σταύρου Ανδρούλλα
Λουκά Παρασκευή

Παρασκευάς Παρακευά
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Έν
τυ

πο
: 6

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

Κ. 109
M. 37

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Εμπλοκή μαθητών της Α΄ τάξης του σχολείου μας κατά τις επισκέψεις των παιδιών των 
δημοτικών σχολείων

 (ημέρα)   /  /20  

Τμήμα Μαθητές/Μαθήτριες

Παιδιά που θα λειτουργούν ως 
συνοδοί / ξεναγοί των μαθητών 

των Δημοτικών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας

Παιδιά που θα 
εμπλέκονται στις 
ομάδες εργασίας 
κατά τη διάρκεια
 της 5ης περιόδου

Α1

Γιώργος Γεωργίου 
Αντρέας Αντρέου

Κώστα Κώστας
Χριστίνα Γεωργίου

 

 

 

 

Α2

Δημήτρης Δημητρίου
Σωφρόνης Σωφρονίου

Ανδρούλα Ανδρέου
Μαρία Γεωργίου

 

 

 

 

Α3

Αντώνης Αντωνίου
Μιχάλης Μιχαήλ

Παρασκευή Παρασκευά
Ελενίου Έλενα

 

 

 

 

Α4

Αθανασίου Θανάσης
Παντελής Παντελή
Ανδρέου Ανδρέας
Άννη Αναστασίου

 
 

 
 

Α5

Χαράλαμπος  Χάρης
Χριστόδουλος Χριστος
Σταυρούλα Σταύρου 

Άννα Ανδρέου

 
 

 
 

Α6

Νικολάου Νικόλας
Σταύρου Ανδρούλλα
Λουκά Παρασκευή

Παρασκευάς Παρακευά

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
10 Μαρτίου, 2015
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Έντυπο: 7

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

Κ. 110
M. 38

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Αίθουσες στις οποίες θα γίνονται οι ομάδες εργασίας μεταξύ παιδιών των δημοτικών και 
του Γυμνασίου κατά τη διάρκεια της 5ης περιόδου στις ολοήμερες επισκέψεις των μαθη-
τών των δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο, στo πλαίσιο του Προγράμματος «Ομαλή 
Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»:

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
10 Μαρτίου, 2015

Ημέρα – Ημερομηνία Αίθουσες (πιθανές αλλαγές)

Τετάρτη
11 / 03 / 2015

214 – 215
Ανδρέου Ανδρούλα 

από αίθουσα 214 στην 127

Πέμπτη
12 / 03/ 2015

217 – 218

Παρασκευή
13 / 03 / 2015

126 – 127
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Έν
τυ

πο
: 8

Γυμνάσιο:     Σχολική Χρ.: 20  - 

Σχολική Χρ.: 20  - 

Απαντήσεις σε ερωτήματα μαθητών των δημοτικών σχολείων 
1. Πόσα τμήματα Α΄ τάξης υπάρχουν και πόσοι περίπου μαθητές σε κάθε τμήμα;
  Απάντηση: Κατά τη φετινή σχολική χρονιά υπάρχουν 6 τμήματα Α΄ τάξης με περίπου 23 μαθη-

τές στο κάθε τμήμα. 

2. Πόσες περιόδους μάθημα κάνετε καθημερινά και πόσο διαρκεί η καθεμιά;
  Απάντηση: Τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη) κάνουμε οκτώ 40λεπτες 

περιόδους, ενώ τις υπόλοιπες δύο ( Πέμπτη & Παρασκευή) κάνουμε επτά 45λεπτες περιόδους. 

3.  Πόσα διαλείμματα κάνετε στο Γυμνάσιο και πόσα λεπτά διαρκεί το κάθε ένα;
  Απάντηση: Κάνουμε τρία διαλείμματα. Τα πρώτα δύο διαρκούν 20 λεπτά, ενώ το τρίτο διαρκεί 

10 λεπτά.

4. Τι ώρα αρχίζουν τα μαθήματα στο Γυμνάσιο και τι ώρα τελειώνουν;
  Απάντηση: Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7:30 και τελειώνουν στις 13:35.

5. Έχετε διαφορετικό καθηγητή για κάθε μάθημα;
  Απάντηση: Σχεδόν για όλα τα μαθήματα έχουμε διαφορετικό καθηγητή. Υπάρχουν όμως πε-

ριπτώσεις στις οποίες ένας φιλόλογος καθηγητής μπορεί να μας διδάσκει περισσότερα από ένα 
μαθήματα, π.χ. Ιστορία, Νέα Ελληνικά, Αρχαία.

6. Πόσοι καθηγητές διδάσκουν στο Γυμνάσιο;
  Απάντηση: Περίπου εξήντα. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται καθημερινά στο σχολείο μας, ενώ 

μερικοί διδάσκουν κάποιες ημέρες και σε άλλο σχολείο.

7.  Έχετε τη δική σας αίθουσα ή μπαίνετε σε διαφορετική αίθουσα για κάθε μάθημα;
  Απάντηση: Ναι, έχουμε δική μας αίθουσα. Όμως, αρκετά από τα μαθήματά μας τα διδασκόμα-

στε σε άλλες ειδικές αίθουσες, ανάλογα με το μάθημα που έχουμε (π.χ. αίθουσα Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Τέχνης, Μουσικής, Τεχνολογίας κτλ.).

8.  Διδάσκονται διαφορετικά μαθήματα στο Γυμνάσιο από αυτά του Δημοτικού και πόσο δύ-
σκολα ήταν για σας αυτά τα καινούρια μαθήματα;

  Απάντηση: Ναι, υπάρχουν διαφορετικά μαθήματα, π.χ. Γαλλικά, Αρχαία, Πληροφορική. Δεν 
ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, αφού αρχίσαμε από την αρχή. Δεν χρειαζόταν να έχουμε προηγούμενες 
γνώσεις σε αυτά τα μαθήματα.

9.  Πόσο δύσκολα σας φάνηκαν γενικά τα μαθήματα στο Γυμνάσιο; Πόση ώρα χρειάζεται πε-
ρίπου να διαβάζει ένας μαθητής της Α΄ τάξης;

  Απάντηση: Όχι πολύ διαφορετικά από το Δημοτικό. Απλά χρειάζεται πιο οργανωμένη και συ-
στηματική μελέτη. Ο χρόνος μελέτης διαφέρει από μαθητή σε μαθητή. Ένας μαθητής που κάνει 
σωστή και οργανωμένη μελέτη, χρειάζεται να διαβάζει περίπου δύο ώρες καθημερινά.
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10. Όταν ο καθηγητής παραδίδει το μάθημα, μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις;
  Απάντηση: Φυσικά και μπορείτε. Αυτό θα σας βοηθήσει για τη μελέτη στο σπίτι αλλά και την 

κατ’οίκον εργασία σας. 

11. Ποια από τα μαθήματα είναι εξεταζόμενα στο τέλος της σχολικής χρονιάς;
  Απάντηση: Τα εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι: Νέα Ελληνικά, 

Μαθηματικά, Ιστορία και Βιολογία. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο μαθητής είναι υπο-
χρεωμένος να εξεταστεί και σε άλλα μαθήματα στα οποία έμεινε ανεξεταστέος, είτε λόγω ελλι-
πούς φοίτησης είτε λόγω χαμηλής βαθμολογίας  στα συγκεκριμένα μαθήματα.

12.  Πόσα τετράμηνα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και από τι εξαρτάται 
η βαθμολογία του κάθε τετραμήνου;

 Απάντηση: Υπάρχουν δύο τετράμηνα (10 Σεπτ.- 20 Ιαν. / 23 Ιαν. – αρχές Ιουνίου).
 Η βαθμολογία κάθε τετραμήνου εξαρτάται από: 
 α) τα γραπτά προειδοποιημένα / απροειδοποίητα διαγωνίσματα,
 β) την προφορική συμμετοχή στο μάθημα,
 γ) την κατ’ οίκον εργασία και 
 δ)  άλλες εργασίες, projects, παρουσιάσεις, που ο μαθητής αναλαμβάνει με δική του πρωτοβου-

λία ή του το αναθέτει ο καθηγητής του.

13. Πόσα διαγωνίσματα γίνονται κάθε τετράμηνο και πόση χρονική διάρκεια έχουν;
  Απάντηση: Αυτό εξαρτάται από τον κάθε καθηγητή. Συνήθως γίνονται ένα ή δύο προειδοποι-

ημένα διαγωνίσματα και άλλα απροειδοποίητα. Τα προειδοποιημένα διαγωνίσματα διαρκούν 
ολόκληρη την περίοδο, ενώ τα απροειδοποίητα διαρκούν συνήθως 10-15 λεπτά.

14.  Πώς αντιμετωπίζονται οι μαθητές που έχουν σοβαρές δυσκολίες με τα μαθήματά τους; 
Προσφέρεται κάποιου είδους βοήθεια από το σχολείο σ’ αυτούς τους μαθητές; 

  Απάντηση: Ναι, οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζονται με επιείκια, νοουμένου ότι καταβάλλουν 
προσπάθεια και βελτιώνονται σε σχέση με τον εαυτό τους. Επίσης, τους προσφέρονται και βοη-
θητικά μαθήματα. 

15.  Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες με τα μαθήματά τους είναι καταδικα-
σμένοι να μείνουν στάσιμοι; Πώς αξιολογούνται αυτοί οι μαθητές;

  Απάντηση: Φυσικά όχι. Οι μαθητές αυτοί αξιολογούνται περισσότερο με βάση την προσπάθεια 
και την πρόοδό τους.

16.  Πόσο διαφορετικοί και αυστηροί είναι οι κανονισμοί σε θέματα στολής, ώρα προσέλευσης, 
πειθαρχίας κλπ;

 Απάντηση: Είναι σίγουρα διαφορετικοί και πιο αυστηροί απ’ ό,τι στο Δημοτικό.

17.  Χρειάζεται οι μαθητές να φέρνουν και να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο 
Γυμνάσιο;

  Απάντηση: Σίγουρα όχι. Η μεταφορά κινητού στο σχολείο δεν χρειάζεται. Υπάρχουν πάρα πολ-
λά τηλέφωνα στο σχολείο σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειαστεί να επικοινωνήσει με την 
οικογένειά του. Επίσης, φαίνεται ότι η παρουσία του κινητού στο σχολείο προκαλεί πολλά προ-
βλήματα, π.χ. μειωμένη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χρήση κατά τη διάρ-
κεια των μαθημάτων κ.ά.



43

Ομαλή Μετάβαση από το
         Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Παρεμβατικό Πρόγραμμα    >    Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

18.  Τι γίνεται, όταν ένας μαθητής ξεχνά επανειλημμένα τα βιβλία ή τα τετράδιά του, ή όταν δεν 
κάνει τις εργασίες του;

  Απάντηση: Έχει χαμηλή απόδοση στα μαθήματά του και ως αποτέλεσμα αυτού παίρνει χαμη-
λούς βαθμούς. Επίσης, ενημερώνονται σχετικά και οι γονείς του.

19.  Μας λένε ότι οι καθηγητές και ο Διευθυντής είναι πολύ απόμακροι και αυστηροί. Είναι 
αλήθεια;

  Απάντηση: Σίγουρα όχι. Οι καθηγητές και ο Διευθυντής είναι εκπαιδευτικοί, όπως και οι δά-
σκαλοί σας στο Δημοτικό. Κάποιοι είναι πολύ φιλικοί με τους μαθητές τους, κάποιοι ίσως είναι 
λιγότερο φιλικοί. Δεν γίνονται αυστηροί, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.

20.  Πώς νιώσατε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν βρεθήκατε σ’ ένα τμήμα με τα περισ-
σότερα παιδιά άγνωστα; Πόσο εύκολο ήταν να κάνετε νέους φίλους;

  Απάντηση: Στην αρχή νιώσαμε κάπως άβολα, αλλά πολύ σύντομα το ξεπεράσαμε και γίναμε 
φίλοι. Φυσικά, στο ίδιο τμήμα είχαμε φίλους και από το Δημοτικό.

21. Πώς σας αντιμετώπισαν οι μεγαλύτεροι μαθητές του Γυμνασίου τον πρώτο καιρό;
 Απάντηση: Μας αντιμετώπισαν πολύ καλά. Δεν μας ενόχλησαν καθόλου. 

22. Ποιες τιμωρίες υπάρχουν στο Γυμνάσιο και σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται; 
  Απάντηση: Οι τιμωρίες που επιβάλλονται είναι οι αποβολές. Κάποιος τιμωρείται, όταν επανει-

λημμένα δεν τηρεί τους κανονισμούς και δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία του τμήματός του ή/
και του σχολείου. Δεν τιμωρείται κάποιος, όταν είναι φρόνιμος και συνεργάσιμος.

23.  Πόσες απουσίες πρέπει να συμπληρώσει κάποιος, για να μείνει ανεξεταστέος ή στάσιμος;
 Απάντηση: Οι κυριότεροι λόγοι που μαθητές παραπέμπονται σε εξέταση τον Σεμπτέμβρη είναι:
 α) όταν σημειώσουν 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητες απουσίες
 β)  όταν σημειώσουν αριθμό απουσιών από 152 μέχρι 160 από τις οποίες τουλάχιστον 110 είναι 

δικαιολογημένες.
 Μαθητές παραμένουν στάσιμοι όταν: 
 α) σημειώσουν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 50
 β)  όταν οι μαθητές σημειώσουν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 160 ανεξάρτητα από την 

αιτία στην οποία οφείλονται, εκτός αν η αιτία των απουσιών είναι σοβαροί ιατρικοί λόγοι. 

24. Τι πρέπει να κάνει κάποιος μαθητής, όταν απουσιάσει από το σχολείο;
  Απάντηση: Πρέπει σε διάστημα 5 ημερών να φέρει δικαιολογητικό από τους γονείς του ή από το 

γιατρό, για να δικαιολογήσει την απουσία του.

25. Τι πρέπει να κάνει κάποιος μαθητής, όταν αργήσει το πρωί να προσέλθει στο σχολείο;
  Απάντηση: Πρέπει να ζητήσει άδεια εισόδου από το Βοηθό Διευθυντή υπεύθυνο για το τμήμα 

του ή από τον εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή, αν δεν βρίσκει τον πρώτο και να το παρουσιάσει 
στον καθηγητή που διδάσκει στο τμήμα τη συγκεκριμένη περίοδο.

26.  Τι γίνεται, όταν απουσιάζει ένας καθηγητής; Κάποτε ακούμε παιδιά του Γυμνασίου που 
λένε ότι έχουν «κενή». Τι θα πει αυτό;

  Απάντηση: Όταν απουσιάζει κάποιος καθηγητής, τα παιδιά απασχολούνται με ένα από τους πιο 
κάτω τρόπους:
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 α)  οι μαθητές παραμένουν στο τμήμα τους και κάποιος άλλος καθηγητής τους απασχολεί για τη 
συγκεκριμένη περίοδο 

 β)  οι  μαθητές βγαίνουν από την τάξη τους και απασχολούνται στην αυλή του σχολείου για τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό ονομάζεται κενή. 

 γ) οι μαθητές – συνοδευόμενοι από καθηγητή – απασχολούνται στην Αίθουσα Ψυχαγωγίας.

27.  Μπορούν οι μαθητές να βγαίνουν έξω από τον σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια των διαλειμ-
μάτων ή των κενών τους;

  Απάντηση: Απαγορεύεται πολύ αυστηρά να εγκαταλείψει κάποιος τον σχολικό χώρο χωρίς 
άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.

28.  Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά δημοτικά σχο-
λεία;

 Απάντηση: Πολύ σπάνια. Σχεδόν καθόλου.

29.  Τι είδους εκδηλώσεις γίνονται στο Γυμνάσιο; Τα παιδιά της Α΄ τάξης έχουν την ευκαιρία να 
λάβουν μέρος σ’ αυτές;

 Απάντηση: Γίνονται γιορτές, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αθλητικές εκδηλώσεις κ.ά. 
 Τα παιδιά της Α΄ τάξης έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σ’ αυτές.

30. Πόσες εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδρομές κάνετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς;
 Απάντηση: Γίνονται 2 ψυχαγωγικές/εκπαιδευτικές εκδρομές.

31.  Στο Δημοτικό έχουμε το κάθε τμήμα το δικό του δάσκαλο, στον οποίο απευθυνόμαστε για 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Στο Γυμνάσιο τι γίνεται;

  Απάντηση: Στο Γυμνάσιο υπάρχει ο καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 
(Σύμβουλος), στον οποίο απευθυνόμαστε, όταν θέλουμε να συζητήσουμε κάποιο θέμα που μας 
απασχολεί. Φυσικά, υπάρχει και ο καθηγητής υπεύθυνος του τμήματός μας ή/και όποιος άλλος 
καθηγητής μας εμπνέει εμπιστοσύνη.

32.  Αφού μπαίνουν πολλοί καθηγητές σε κάθε τμήμα, ποιος καθηγητής έχει την ευθύνη των 
παιδιών;

  Απάντηση: Την ευθύνη των παιδιών στο κάθε τμήμα την έχει κατά κύριο λόγο ο υπεύθυνος 
καθηγητής του τμήματος.

33. Στο Γυμνάσιο μπορούμε να ζητήσουμε να μπούμε στην ίδια τάξη με φίλους μας;
  Απάντηση: Ναι μπορείτε, νοουμένου ότι θα το ζητήσετε έγκαιρα (εγγραφές Ιουνίου) και δεν θα 

δυσκολεύει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων.

34.  Ποιες είναι γενικά οι εντυπώσεις σας από το Γυμνάσιο; Τι χρειάζεται να προσέξουμε, για να 
μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα;

  Απάντηση: Γενικά οι εντυπώσεις μου από το Γυμνάσιο είναι καλές. Αυτό που πρέπει να προσέ-
ξετε, για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα στο σχολείο είναι:

  α) να έχετε μια καλή συμπεριφορά και να τηρείτε τους κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου 
και

 β) να μελετάτε τα μαθήματά σας.
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Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατά τάξη

Τα μαθήματα του Γυμνασίου αναφέρονται σ’ όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς γνώ-
σεων και δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Μέσα από αυτά τα μαθήματα επιδιώκεται ο 
εμπλουτισμός των γνώσεων του μαθητή και παράλληλα η ψυχική και πνευματική του 
ανάπτυξη και καλλιέργεια.

Σημείωση:  Τρεις ημέρες της εβδομάδας, η Δευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη, αποτελούνται 
από οκτώ (8) σαραντάλεπτες διδακτικές περιόδους. Οι άλλες δύο ημέρες, αποτελού-
νται από επτά (7) σαρανταπεντάλεπτες διδακτικές περιόδους.

Στον πιο κάτω πίνακα περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο.

NEO ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΞΗ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄

1 Νέα Ελληνικά/Αγωγή του Πολίτη 5 5 6

2 Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιγνωσία 4 4 4

3 Mαθηματικά 5 4 4

4 Φυσική 0 2 2

5 Χημεία 0 1 1

6 Βιολογία 2 1 2

7 Γεωγραφία 1 1 0

8 Ιστορία / Ιστορία της Κύπρου 2 2 3

9 Αγγλικά 3 3 2

10 Γαλλικά 2 2 2

11 Πληροφορική 2 2 2

12 Τέχνη 1 2 2

13 Μουσική 2 2 1

14 Φυσική Αγωγή / Πρώτες Βοήθειες 3,5 3 3

15 Θρησκευτικά 2 2 2

16 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 1,5 1 1

17 Οικιακή Οικονομία 2 1 1

Σύνολο 38 38 38
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Εμπειρίες από την επίσκεψη μου στο Γυμνάσιο

Έντυπο: 9

1.  Χρωμάτισε λέξεις που εκφράζουν τα συναισθήματά σου, μετά την ολοήμερη εμπειρία σου στο 
Γυμνάσιο.

2.  Γράψε τα τρία πιο έντονα συναισθήματα που νιώθεις για το Γυμνάσιο, μετά την επίσκεψή σου 
σ’ αυτό.

                        άγχος     συγκίνηση     χαρά     

ανασφάλεια    λύπη   ενθουσιασμός   περιέργεια   αγωνία          

φόβος     ανακούφιση     απογοήτευση     πανικός     

ανησυχία     ευτυχία     αναστάτωση
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3.  Παρακαλώ σημείωσε με  τον βαθμό στον οποίο πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει η κάθε μία από 
τις πιο κάτω δραστηριότητες κατά την επίσκεψή σου στο Γυμνάσιο. Αν σε έχει βοηθήσει πολύ, 
βάλε  στο πρώτο κουτάκι, αν σε έχει βοηθήσει μέτρια, βάλε  στο δεύτερο κουτάκι, αν σε 
έχει βοηθήσει λίγο, βάλε  στο τρίτο κουτάκι και αν δεν σε βοήθησε καθόλου, βάλε  στο 
τέταρτο κουτάκι.

α/α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

1. Παρακολούθηση τριών περιόδων μαθημάτων

2. 
Ξενάγηση στους διάφορους χώρους του Γυμνασίου από παιδιά 
της Α΄ τάξης

3.
Η επικοινωνία που είχαμε με άλλα παιδιά του Γυμνασίου στα 
(δύο) μεγάλα διαλείμματα

4. Η επίλυση αποριών από παιδιά της Α΄ τάξης του Γυμνασίου

5. 
Η συμμετοχή στο μάθημα της Γυμναστικής με τους μαθητές της 
Α΄ τάξης του Γυμνασίου

4. Απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις.

1. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την επίσκεψή σου στο Γυμνάσιο;

2. Ποια δραστηριότητα σού άρεσε και νομίζεις ότι σε έχει βοηθήσει περισσότερο;

3. Είχες κάποια εμπειρία στο Γυμνάσιο που σε έκανε να νιώσεις άσχημα;

4. Τι θα ήθελες να εισηγηθείς να αλλάξει στο Γυμνάσιο;

5.  Μπορείς να εισηγηθείς κάποια δραστηριότητα, η οποία νομίζεις ότι θα βοηθούσε στην 
ομαλή ένταξή σου στο Γυμνάσιο;
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Έντυπο: 10

Γυμνάσιο:  Σχολική Χρ.: 20  - 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΕΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 

1. Δημοτικό Κόρνου    Τρίτη               19 / 05 / 15 07:45 – 13:05

2. Δημοτικό Μοσφιλωτής    Τετάρτη           20 / 05 / 15 07:45 – 12:30

3. Δημοτικό Αλάμπρας    Πέμπτη            21 / 05 / 15 07:45 – 12:30

4. Δημοτικό Μαθιάτη    Παρασκευή     22 / 05 / 15 07:45 – 12:30

5. Δημοτικό Πυργών    Δευτέρα           25 / 05 / 15 07:45 – 12:30

6. Δημοτικό Σιάς    Τρίτη               26 / 05 / 15 07:45 – 12:30

7. Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας    Τετάρτη          27 / 05 / 15 07:45 – 12:30

8. Δημοτικό Λυθροδόντα    Δευτέρα          28 / 05 / 15 07:45 – 13:05

Σημείωση:  Η επίσκεψη του καθηγητή Σ.Ε.Α. του σχολείου μας στα Δημοτικά Σχολεία της 
περιφέρειάς μας περιλαμβάνει τα εξής: 

Α) 1ο ογδοντάλεπτο (7:45 - 9:05)  –  συνάντηση με τους γονείς των μαθητών των Στ΄ 
τάξεων.

Β) 2ο ογδοντάλεπτο (9:25 – 10:45)  –  συνάντηση με τα παιδιά των Στ΄ τάξεων (εάν τα 
τμήματα των Στ΄ τάξεων είναι 2, τότε θα μιλήσει με 
τα παιδιά του 2ου τμήματος κατά τη διάρκεια του 3ου 
ογδονταλέπτου).

Γ) 3ο ογδοντάλεπτο (11:05 – 12:25)  –  συνάντηση με τους δασκάλους των Στ΄ τάξεων και με 
τον Διευθυντή του κάθε Δημοτικού Σχολείου.

ΑΠΟ ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Έν
τυ

πο
: 1

1

Σχολική Χρ.: 20  - 

Επικοινωνία καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής με 
τους γονείς των παιδιών των Στ΄ τάξεων των δημοτικών σχολείων 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για καλύτερη και γρηγορότερη προσαρμογή των μαθητών στο Γυμνάσιο θα βοηθούσε:

α) η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος στο σχολείο για τους νέους μας μαθητές
β)  η γρήγορη δημιουργία σχέσεων, τόσο με τους συμμαθητές, όσο και με τους καθηγητές τους
γ)  η ενημέρωση των μαθητών και  των γονιών για τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις  

τους (δίνεται σχετικό βιβλιάριο με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του σχο-
λείου) 

δ)  η παροχή συναισθηματικής στήριξης από την οικογένεια (αναγνώριση και αποδοχή των  
μαθησιακών δυνατοτήτων του παιδιού και στήριξή του)

ε)  η συχνή επικοινωνία των γονιών με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συμβούλους του 
σχολείου μας, για αλληλοενημέρωση και αλληλοϋποστήριξη

ζ)  η παροχή βοήθειας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες  (έντα-
ξη παιδιών σε Προγράμματα Στήριξης, Αλφαβητισμού, κ.α.)

η)  η επικοινωνία με άλλους ειδικούς (π.χ. εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς, κ.ά.)

θ) ο χρόνος και η υπομονή

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΔΟΣΗ
Για καλύτερη απόδοση των μαθητών στο Γυμνάσιο θα βοηθούσε:

α)  η σωστή συμπεριφορά στην τάξη και η προσοχή κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μα-
θημάτων

β) η καταγραφή χρήσιμων σημειώσεων για το μάθημα και της κατ’ οίκον εργασία τους.
γ) η καθημερινή, σωστή και οργανωμένη μελέτη (περίπου δύο ώρες)
δ) η συναισθηματική υποστήριξη (ενθάρρυνση) του μαθητή από τους γονείς/κηδεμόνες του
ε) ο τακτικός και διακριτικός έλεγχος της προσπάθειας του μαθητή από τους γονείς/κηδεμόνες 
ζ) η αυτονόμηση των μαθητών, όσον αφορά στη μελέτη των μαθημάτων τους

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία των μαθητών καθορίζεται από:

α) τα γραπτά προειδοποιημένα / απροειδοποίητα διαγωνίσματα
β) την προφορική εξέταση και την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα
γ) την κατ’ οίκον εργασία
δ)  άλλες εργασίες, projects, παρουσιάσεις που ο μαθητής αναλαμβάνει  με δική του πρωτοβου-

λία ή/και μετά την υπόδειξη του διδάσκοντος καθηγητή
ε) τη θετική στάση, το ενδιαφέρον και την όλη προσπάθεια του μαθητή για το μάθημα
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4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και μπορεί να τιμωρηθεί ένας μαθητής όταν:

α)  επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τους συμμαθητές του (εκφοβιστική συμπεριφορά, 
ηλεκτρονική εκφοβιστική συμπεριφορά, κοροϊδία, παρενόχληση, κακοποίηση κ.ά)

β) επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τους καθηγητές του
γ) καταστρέφει περιουσία του σχολείου
δ) δεν τηρεί τους κανονισμούς όσον αφορά στη στολή, εμφάνιση, κ.ά.
ε) κατ’ επανάληψη προσπαθεί να αντιγράψει στα διαγωνίσματα 
ε) απουσιάζει αδικαιολόγητα ή φεύγει χωρίς άδεια από το σχολείο

5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Το σχολείο προσεγγίζει την απειθαρχία των μαθητών με τον εξής τρόπο: 

α) κατ’ επανάληψη παρατήρηση και νουθεσία από τον καθηγητή στην τάξη
β) παρατήρηση και γραπτή καταγγελία από τον καθηγητή
γ) επικοινωνία με τους γονείς του μαθητή και εμπλοκή τους στην επίλυση του προβλήματος
δ) αποπομπή από την τάξη και επίσκεψη στο γραφείο του Β.Δ.
ε) κατ’ επανάληψη παρατήρηση και νουθεσία από τον Β.Δ.
ζ) τιμωρία από τον Β.Δ.
η) παρατήρηση και νουθεσία από τον Διευθυντή
θ) τιμωρία από τον Διευθυντή
ι) παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του σχολείου
κ) μείωση της διαγωγής 
λ) εισήγηση για αλλαγή περιβάλλοντος

 
6. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Όταν ο μαθητής απουσιάζει από το σχολείο, θα πρέπει να παρουσιάσει δικαιολογητικό από τον 
κηδεμόνα ή τον γιατρό μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μαθητής 
που ξεπερνά το όριο δικαιολογημένων ή/και αδικαιολόγητων απουσιών κινδυνεύει να μείνει 
ανεξεταστέος ή στάσιμος.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η πειθαρχία στους κανονισμούς του σχολείου και η συστηματική μελέτη είναι 
από τους πιο βασικούς παράγοντες για την επιτυχία του μαθητή στο Γυμνάσιο.  

Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το έμπρακτο ενδιαφέρον των γονιών για τη μόρ-
φωση των παιδιών τους, καθώς επίσης και η θετική τους στάση απέναντι στο σχολείο και στους 
εκπαιδευτικούς. Η τακτική επικοινωνία γονιών και καθηγητών  βοηθά πολύ στην πρόοδο των 
μαθητών.
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Έν
τυ

πο
: 1

2

Σχολική Χρ.: 20  - 

Επικοινωνία καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής με 
τους μαθητές των Στ΄ τάξεων των δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς μας 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για να προσαρμοστείτε ευκολότερα στο Γυμνάσιο, θα  βοηθούσε:

α) η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος από μαθητές, καθηγητές, και τη Διεύθυνση
β) η γρήγορη δημιουργία σχέσεων, τόσο με τους συμμαθητές, όσο και με τους καθηγητές σας
γ)  η ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις σας (θα σας δοθεί σχετικό 

βιβλιάριο με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου)
δ) η καθημερινή και προγραμματισμένη μελέτη των μαθημάτων σας
ε) η σωστή συμπεριφορά σας, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και στην αυλή του σχολείου
ζ) η παροχή βοήθειας σε όσους μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες
η) η επικοινωνία σας με τους καθηγητές Σ.Ε.Α. του σχολείου
θ) ο χρόνος και η υπομονή

3. ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΔΟΣΗ
Για να έχετε καλή επίδοση στο Γυμνάσιο, θα βοηθούσε:

α) η σωστή συμπεριφορά στην τάξη (διάθεση για συνεργασία και μάθηση)
β) η προσοχή κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων
γ) η καταγραφή χρήσιμων σημειώσεων για το μάθημα και της κατ’ οίκον εργασίας σας
δ) η καθημερινή, σωστή και οργανωμένη μελέτη (περίπου δύο ώρες)
ε) η ανεξαρτητοποίησή σας, όσον αφορά στη μελέτη σας

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία σας στο ενδεικτικό των τετραμήνων καθορίζεται από:

α) τα γραπτά προειδοποιημένα / απροειδοποίητα διαγωνίσματα
β) την προφορική εξέταση και την ενεργό συμμετοχή σας στο μάθημα
γ) την κατ’ οίκον εργασία
δ)  άλλες εργασίες, projects, παρουσιάσεις που θα αναλαμβάνετε με δική σας πρωτοβουλία ή/και 

μετά την υπόδειξη του διδάσκοντος καθηγητή
ε) τη θετική στάση και το ενδιαφέρον σας για το μάθημα

5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα όταν ο μαθητής:

α)  επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τους συμμαθητές του (εκφοβιστική συμπεριφορά, 
ηλεκτρονική εκφοβιστική συμπεριφορά, κοροϊδία, παρενόχληση, κακοποίηση κ.ά.)

β) επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τους καθηγητές του 
γ) καταστρέφει περιουσία του σχολείου
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δ) όταν κατ’ επανάληψη προσπαθήσει να αντιγράψει σε διαγωνίσματα ή/και στις εξετάσεις 
ε) δεν τηρεί τους κανονισμούς όσον αφορά στη στολή, εμφάνιση, κ.ά.
ζ) απουσιάζει αδικαιολόγητα ή φεύγει χωρίς άδεια από το σχολείο

6. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Το σχολείο προσεγγίζει την απειθαρχία των μαθητών με τον εξής τρόπο: 

α) κατ’ επανάληψη παρατήρηση και νουθεσία από τον καθηγητή στην τάξη
β) παρατήρηση και γραπτή καταγγελία από τον καθηγητή
γ) επικοινωνία με τους γονείς του μαθητή και εμπλοκή τους στην επίλυση του προβλήματος
δ) αποπομπή από την τάξη και επίσκεψη στο γραφείο του Β.Δ.
ε) κατ’ επανάληψη παρατήρηση και νουθεσία από τον Β.Δ.
ζ) τιμωρία από τον Β.Δ.
η) παρατήρηση και νουθεσία από τον Διευθυντή
θ) τιμωρία από τον Διευθυντή
ι) παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του σχολείου
κ) μείωση της διαγωγής
λ) εισήγηση για αλλαγή περιβάλλοντος

 
7. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Όταν απουσιάζεις από το σχολείο, θα πρέπει να παρουσιάσεις δικαιολογητικό από τον κηδε-
μόνα σου ή τον γιατρό μέσα σε πέντε ημέρες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μαθητής που 
ξεπερνά το όριο δικαιολογημένων ή/και αδικαιολόγητων απουσιών κινδυνεύει να μείνει ανεξε-
ταστέος ή στάσιμος. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η πειθαρχία στους κανονισμούς του σχολείου και η συστηματική μελέτη είναι 
από  τους πιο βασικούς παράγοντες για την επιτυχία σας στο Γυμνάσιο. 
Επίσης, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το έμπρακτο ενδιαφέρον των γονιών σας για τη 
μόρφωσή σας, καθώς επίσης και η θετική τους στάση απέναντι στο σχολείο και στους εκπαι-
δευτικούς. Η τακτική επικοινωνία γονιών και καθηγητών βοηθά πολύ στην πρόοδό σας.
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Έν
τυ

πο
: 1

3

Έντυπο αξιολόγησης Προγράμματος
«ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»

(Συμπληρώνεται από τους μαθητές της Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων)

Α. Παρακαλώ σημείωσε με   τον βαθμό στον οποίο πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει η καθεμιά από 
τις πιο κάτω δραστηριότητες, ώστε να νιώσεις καλύτερα και πιο έτοιμος/η για το Γυμνάσιο. Αν σε 
έχει βοηθήσει πολύ,  βάλε  στο πρώτο κουτάκι, αν σε έχει βοηθήσει μέτρια, βάλε  στο δεύτερο 
κουτάκι, αν σε έχει βοηθήσει λίγο, βάλε  στο τρίτο κουτάκι και αν δεν σε βοήθησε καθόλου, 
βάλε  στο τέταρτο κουτάκι.

α/α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

1.
Συζήτηση με τον δάσκαλό σου για τη μετάβασή σου από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο και καταγραφή των αποριών και των 
συναισθημάτων σου στο ειδικό φυλλάδιο.    

2.
Συμμετοχή σου σε δραστηριότητες του Γυμνασίου, 
π.χ. αθλητικές δραστηριότητες, κοινές γιορτές, κοινές 
δεντροφυτεύσεις κ.ά.

3.
Επίσκεψη των «Ταξιδιωτικών Βαλιτσών» που περιέχουν  
εργασίες, κατασκευές και σχέδια  παιδιών της  Α΄ Γυμνασίου  
στο σχολείο σας.     

4.
Ολοήμερη επίσκεψή σου στο Γυμνάσιο, με παρακολούθηση 
μαθημάτων, ξενάγηση, επίλυση αποριών και συμμετοχή σου 
σε αθλητικές δραστηριότητες.        

5.

Συζήτηση με τον δάσκαλό σου και καταγραφή σε ειδικό 
φυλλάδιο των εμπειριών και συναισθημάτων σου από την 
ολοήμερη επίσκεψή σου στο Γυμνάσιο.

6.
Διδασκαλία μαθήματος από καθηγητή του Γυμνασίου, 
διεξαγωγή διαγωνίσματος και συζήτηση των 
αποτελεσμάτων. 

7.
Συζήτηση και επίλυση των αποριών σου στο σχολείο σου από 
τους Σ.Ε.Α. του Γυμνασίου.

8.
Συζήτηση και επίλυση αποριών των γονιών / κηδεμόνων σου 
από τους Σ.Ε.Α. του Γυμνασίου.
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Β. Παρακαλώ σημείωσε με   τον βαθμό στον οποίο πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει η καθεμιά 
από τις πιο κάτω προτάσεις. Αν η πρόταση σε εκφράζει πολύ, βάλε  στο πρώτο κουτάκι, αν σε 
εκφράζει μέτρια, βάλε  στο δεύτερο κουτάκι, αν σε εκφράζει λίγο, βάλε  στο τρίτο κουτάκι 
και αν δεν σε εκφράζει καθόλου, βάλε  στο τέταρτο κουτάκι.

α/α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου

1.

Γενικά νιώθω ότι οι δραστηριότητες που εφαρμόζει το 
Γυμνάσιο για την ομαλή μετάβασή μου από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο, με βοήθησαν να νιώσω καλύτερα και να αποβάλω 
το άγχος και τους φόβους μου για το Γυμνάσιο.    

2.
Νιώθω ότι είμαι έτοιμος να μεταβώ στο Γυμνάσιο και να 
αποδώσω στον βαθμό που μπορώ.

3.
Πιστεύω ότι το Γυμνάσιο είναι ένας φιλόξενος χώρος στον 
οποίο θα νιώθω και θα περνάω καλά και θα μάθω όσα 
περισσότερα μπορώ.        

Γ. Τώρα που βρίσκεσαι στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πολύ κοντά στην ένταξή σου στο Γυ-
μνάσιο, υπογράμμισε με χρώματα τα τρία πιο δυνατά συναισθήματα που νιώθεις. 

Δ. Κατά η διάρκεια της σχολικής χρονιάς έγιναν πολλές δραστηριότητες για την ομαλή μετάβασή 
σου στο Γυμνάσιο. Κάνε μία εισήγηση για κάτι που θα ήθελες να γίνει και δεν έγινε. 

                        άγχος     συγκίνηση     χαρά     
ανασφάλεια     λύπη     ενθουσιασμός    περιέργεια          

απελπισία     φόβος     ανακούφιση
ηρεμία     αγωνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Τα δέκα ηλεκτρονικά μηνύματα)
Ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από 
τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους Διευθυντές 
των Δημοτικών Σχολείων κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος
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1
o ηλεκτρονικό

                 μήνυμα

Συνάντηση στο Γυμνάσιο των μελών της κοινής επιτροπής
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλή και παραγωγική σχολική χρονιά. Επικοινωνώ μαζί σας, 
για να σας ενημερώσω ότι το Πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνά-
σιο» ξεκινά. Είναι με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά που και τη φετινή σχολική χρονιά θα 
συνεργαστούμε, για να βοηθήσουμε από κοινού στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στο Γυ-
μνάσιο. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά της Στ΄ τάξης να προετοιμαστούν κατάλληλα 
για την μεγάλη αλλαγή στη σχολική τους ζωή. Θέλουμε να έρθουν κοντά μας χωρίς φόβο 
και αγωνία για το άγνωστο, γιατί μέσα από το Πρόγραμμα θα γνωρίσουν τις περισσότερες 
πτυχές του Γυμνασίου. 

Η πρώτη δραστηριότητα για την «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» αφο-
ρά στη συνάντηση στο Γυμνάσιο των μελών της κοινής Επιτροπής. Σκοπός αυτής της συ-
νάντησης θα είναι αφενός η γνωριμία των μελών μεταξύ τους αφού θα συνεργαστούν και 
αφετέρου η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις δραστηριότητες.

Καλούμε τους δασκάλους των Στ΄ τάξεων του σχολείου σας σε συνάντηση στο Γυμνάσιο 
την ……………………..  ….. Νοεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιο-
θήκη του Γυμνασίου από τις 8:10 μέχρι τις 8:50 π.μ. Η παρουσία όλων των εμπλεκομένων 
θεωρείται σημαντική και απαραίτητη.

Αν οι δάσκαλοι της Στ΄τάξης μπορούν να παρευρεθούν την καθορισμένη ημερομηνία και 
ώρα για τη συνάντηση παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία του Γυμνασίου. Αν υπάρχει 
κώλυμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Βοηθό Διευθυντή Υπεύθυνο του Προγράμματος, 
για να γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις.

Ευχαριστώ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Επίσκεψη στα Δημοτικά του Β.Δ. υπεύθυνου του προγράμματος και του 
καθήγητη ΣΕΑ για συνάντηση τους με τα παιδιά
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνώ ξανά μαζί σας, για να σας ενημερώνω ότι, στα πλαίσια της δεύτερης δραστηρι-
ότητας του Προγράμματος, ο Βοηθός Διευθυντής υπεύθυνος του Προγράμματος και ο κα-
θηγητής Σ.Ε.Α. του σχολείου μας θα επισκεφθούν το σχολείο σας, για να έχουν μια πρώτη 
γνωριμία με τα παιδιά της Στ΄ τάξης και να τα ενημερώσουν για τις δραστηριότητες που θα 
ακολουθήσουν. Επίσης, θα δοθεί στα παιδιά σχετικό τρίπτυχο με όλες τις δραστηριότητες 
του Προγράμματος, για να το πάρουν στο σπίτι τους και να ενημερωθούν σχετικά και οι 
γονείς τους.

Η σύντομη επίσκεψη (περίπου 15 λεπτών) των δύο συναδέλφων στο σχολείο σας θα πραγ-
ματοποιηθεί την ………………………………. ………Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη ώρα 
της επίσκεψής τους δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς λόγω του ότι οι συνάδελφοι θα 
πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε όλα τα δημοτικά σχολεία της σχολικής μας περιφέρειας.

Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτή τη διευθέτηση, παρακαλώ ενημερώστε τη 
γραμματεία του Γυμνασίου στον αριθμό ………………. ή μέσω ηλεκτρονικού μυνήματος.

Επίσης, σε συνεργασία με τον Βοηθό Διευθυντή Υπεύθυνο του Προγράμματος, στο πλαί-
σιο της τρίτης δραστηριότητας, έχουμε ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επίσκεψή 
μου στο σχολείο σας, για να μιλήσω με τους γονείς των παιδιών της Στ΄ τάξης. Η συνάντη-
σή μου με τους γονείς, συνήθως πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου 
στην ημερομηνία που θα συναποφασιστεί μετά από συνεννόηση μαζί σας. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί το προκαταρτικό πρόγραμμα των επισκέψεών μου σε όλα τα δημοτικά σχολεία της 
σχολικής μας περιφέρειας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε δυσκο-
λία, τότε σε συνεργασία μαζί σας θα διευθετηθεί άλλη ημερομηνία. 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Επίσκεψη διευθυντή στα Δημοτικά για συνάντηση με τους γονείς των παι-
διών των Στ΄ τάξεων
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια του τελευταίου ηλεκτρονικού μηνύματος που σας είχαμε αποστείλει σχετικά 
με την επικείμενη επίσκεψή μου στο σχολείο σας, για να μιλήσω στους γονείς των παιδιών 
της Στ΄ τάξης, σας στέλνω το προκαταρτικό πρόγραμμα, όπως το έχουμε ετοιμάσει. Μαζί 
μου στην συνάντηση με τους γονείς θα παρευρίσκεται, είτε ο Βοηθός Διευθυντής υπεύθυ-
νος του Προγράμματος, είτε ο καθηγητής Σ.Ε.Α. του σχολείου μας.

Παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία του Γυμνασίου αν η προτεινόμενη ημερομηνία για 
την συνάντηση με τους γονείς είναι βολική και για σας. Παρακαλώ νιώστε ελεύθερα να 
εισηγηθείτε άλλες ημερομηνίες που σας βολεύουν, από αυτές που φαίνονται στον πιο κάτω 
πίνακα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σχετικές διευθετήσεις.

Η επίσκεψη και συζήτηση με τους γονείς των παιδιών των δημοτικών σχολείων γίνεται 
στο πλαίσιο της τρίτης δραστηριότητας του Προγράμματος «Ομαλή Μετάβαση από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο».

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ (περίπου)

1. Δημοτικό Κόρνου Δευτέρα              01/12/2015 07:45 – 08:30

2. Δημοτικό Μοσφιλωτής / Σιάς Τρίτη                  02/12/2015 07:45 – 08:30

3. Δημοτικό Αλάμπρας Τετάρτη              03/12/2015 07:45 – 08:30

4. Δημοτικό Πυργών Πέμπτη               04/12/2015 07:45 – 08:30

5. Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας Παρασκευή         05/12/2015 07:45 – 08:30

6. Δημοτικό Λυθροδόντα Δευτέρα              08/12/2015 07:45 – 08:30

7. Δημοτικό Μαθιάτη Τρίτη                   09/12/2015 07:45 – 08:30
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Προετοιμασία για την επίσκεψη στο Γυμνάσιο. Συμπλήρωση του έντυπου 
«Ετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο».
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μέσα στον Μάρτιο επίκειται η ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών σας στο Γυμνάσιο. Για να 
γίνει εποικοδομητική αυτή τους η εμπειρία, θεωρούμε σημαντικό τα παιδιά να κάνουν την 
κατάλληλη προετοιμασία.

Παρόλο που η επίσκεψη είναι μέσα στον Μάρτιο, η προετοιμασία θα πρέπει να ξεκινήσει 
από τον Δεκέμβριο. Ο δάσκαλος με κάθε ευκαιρία θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα 
παιδιά να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και να εκφράζουν απορίες τις οποίες και 
να καταγράφουν σε πρόχειρο τετράδιο. 

Αν ο δάσκαλος είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών, τότε θα 
μπορούσε να το πράξει. Αν δεν είναι όμως σίγουρος, είναι καλύτερα να αποφεύγει να δώσει 
απαντήσεις, και να παραπέμπει τους μαθητές στην ολοήμερη επίσκεψή τους στο Γυμνάσιο 
όπου εκεί θα μπορούν να απαντηθούν όλα τους τα ερωτήματα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο δάσκαλος της Στ΄ τάξης θα πρέπει να  δώσει στους μαθητές της 
Στ΄ τάξης το Έντυπο 1 «Ετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο», για να το συμπληρώσουν. Στο 
έντυπο αυτό τα παιδιά θα πρέπει να καταγράψουν τα συναισθήματά τους για την επικείμε-
νη αλλαγή στη σχολική τους ζωή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και όλα τους τα ερωτήματα 
και απορίες για το Γυμνάσιο. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να σταλεί στο Γυμνάσιο, έτσι ώστε 
να γίνει η σχετική αξιολόγηση και προετοιμασία, για να απαντηθούν τα ερωτήματα των 
παιδιών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Συμμετοχή μαθητών των Δημοτικών σε εκδηλώσεις/δραστηριότητες του 
Γυμνασίου
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνώ ξανά μαζί σας, για να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», είστε ευπρόσδεκτοι να παρακολου-
θήσετε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το Γυμνάσιο. Επίσης, η Διεύθυνση και ο Κα-
θηγητικός Σύλλογος του Γυμνασίου είναι ανοικτοί σε εισηγήσεις για συνδιοργάνωση εκδη-
λώσεων, με συμμετοχή παιδιών και από τις δύο βαθμίδες.

Αυτή η δραστηριότητα του Προγράμματος αποσκοπεί αφενός στη γνωριμία των μαθητών 
της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με τις δράσεις του Γυμνασίου και αφετέρου να βοη-
θήσει τα παιδιά να αποβάλουν το άγχος τους για τον Γυμνασιακό κύκλο σπουδών. Επιπλέ-
ον, η συμμετοχή παιδιών και των δύο βαθμίδων σε κοινές εκδηλώσεις δίνει τη δυνατότητα 
στα παιδιά του δημοτικού να γνωριστούν και να δημιουργήσουν φιλίες με παιδιά του Γυ-
μνασίου, τα οποία θα είναι γνωστοί και φίλοι τους την επόμενη σχολική χρονιά.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω δραστηριότητες τις οποίες προγραμματίζει το σχολείο μας και 
παρακαλώ, ενημερώστε μας έγκαιρα για την πιθανότητα εμπλοκής σας σε κάποιες από 
αυτές.

• Αυξέντεια (Αθλητική Ημερίδα) – 16 Φεβρουαρίου 2015
• Δεντροφύτευση  (Εβδομάδα του Δέντρου)
• Δημιουργία βοτανόκηπου και λαχανόκηπου
• Συμμετοχή στην Καλλιτεχνική Εκδήλωση για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου
• Συμμετοχή στην Καλλιτεχνική Εκδήλωση για την Επέτειο της 1ης Απριλίου

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Επίσκεψη «Ταξιδιωτικών βαλιτσών» στα Δημοτικά σχολεία της σχολικής 
περιφέρειας
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Ομαλή Μετάβαση 
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», σας αποστέλλω συνημμένα το πρόγραμμα των «Ταξιδιω-
τικών Βαλιτσών» (έντυπο 2), οι οποίες θα ταξιδέψουν στα δημοτικά σχολεία της εκπαιδευ-
τικής μας περιφέρειας.  

Οι βαλίτσες περιλαμβάνουν εργασίες και κατασκευές παιδιών της Α΄ τάξης από διάφορα 
μαθήματα. Στις βαλίτσες θα υπάρχει επίσης ένα σετ από βιβλία της Α΄ τάξης, έτσι ώστε τα 
παιδιά να μπορούν να τα δουν και να τα επεξεργαστούν.  Επιπλέον, το περιεχόμενο των 
βαλιτσών μπορεί να αξιοποιηθεί από τους δασκάλους που διδάσκουν στις Στ΄ τάξεις, όπως 
οι ίδιοι κρίνουν ότι θα βοηθήσει τους μαθητές τους.

Ο χρόνος παραμονής των «Ταξιδιωτικών Βαλιτσών» στο κάθε σχολείο θα είναι από μία 
μέχρι και δύο εβδομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων Στ΄ τάξης που υπάρχουν 
στο κάθε σχολείο.  

Οι «Ταξιδιωτικές Βαλίτσες» ξεκινούν το ταξίδι τους από το δημοτικό σχολείο 
………………………….…… στις …………. Ιανουαρίου και θα επισκέπτονται τα δη-
μοτικά σχολεία με βάση το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Ο τελικός προορισμός των βα-
λιτσών θα είναι το Δημοτικό Σχολείο ………………………….…………….…… στις 
…………………… 

Οι βαλίτσες θα παραδοθούν στον πρώτο τους προορισμό από τον Βοηθό Διευθυντή Υπεύ-
θυνο του Προγράμματος, την ……………………..  ……. Ιανουαρίου. Παράκλησή μας εί-
ναι όπως το κάθε Δημοτικό Σχολείο, το οποίο θα φιλοξενεί τις «Ταξιδιωτικές Βαλίτσες», 
μεριμνά για τη μεταφορά τους στον επόμενο προορισμό τους. Αν αυτή η διευθέτηση σας 
προκαλεί οποιεσδήποτε δυσκολίες, παρακαλώ ενημερώστε σχετικά τη Γραμματεία του Γυ-
μνασίου, για να μεταφέρουμε εμείς τις βαλίτσες στον επόμενο προορισμό τους.   

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Προετοιμασία για την ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών στο Γυμνάσιο
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας αποστέλλουμε, στον πιο κάτω πίνακα, το προκαταρκτικό πρόγραμμα που ετοιμάσαμε 
για τις ολοήμερες επισκέψεις των μαθητών της Στ΄ τάξης του σχολείου σας στο Γυμνάσιό 
μας.

Πρόγραμμα Επισκέψεων δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιό μας

Παρακαλώ απαντήστε αν οι ημερομηνίες που έχουν προκαθοριστεί για την ολοήμερη επί-
σκεψή σας στο Γυμνάσιο είναι βολικές και για σας. Αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα με 
τις ημερομηνίες αυτές, παρακαλώ επικοινωνήσετε με τον Βοηθό Διευθυντή Υπεύθυνο του 
Προγράμματος, για άλλες διευθετήσεις. Οι έγκαιρες απαντήσεις σας  θα μας βοηθήσουν να 
οργανώσουμε καλύτερα τις επισκέψεις σας. 

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι, πριν από την ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών σας στο 
Γυμνάσιο, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρώσει το Έντυπο 1, «Ετοιμάζομαι για 
το Γυμνάσιο» από τον συνημμένο ηλεκτρονικό φάκελο που σας έχει αποσταλεί με αυτό το 
ηλεκτρονικό μήνυμα. Αφού συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα, θα πρέπει να αποσταλούν 
στο Γυμνάσιο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ημερομηνία Σχολεία Σύνολο μαθητών

Τετάρτη
11/03/2015

Αγία Βαρβάρα
Μαθιάτης

Πυργά

23
  9
  8

= 40

Πέμπτη
12/03/2015

Κόρνος
Μοσφιλωτή

Σια
Αλάμπρα

12
13
  6
10

= 41

Παρασκευή
13/03/2015

Λυθροδόντας (1)
Λυθροδόντας (2)

21
21

= 42
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Προετοιμασία για την ολοήμερη επίσκεψη των μαθητών στο Γυμνάσιο (2)
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της προηγούμενής μας επικοινωνίας, που αφορούσε στην ημερομηνία για την 
επίσκεψη των μαθητών σας στο Γυμνάσιό μας, και εφόσον έχουν γίνει οι σχετικές διευθετή-
σεις, σας  αποστέλλουμε σε συνημμένους φακέλους (files) τα  έντυπα 3α, 3β και 3γ. Τα τρία 
αυτά έντυπα θα σας ενημερώσουν για το τι πρέπει ο κάθε ένας να κάνει από τη μεριά του, 
για να γίνουν οι επισκέψεις των παιδιών όσο πιο αποδοτικές και πιο ευχάριστες.

Α) Έντυπο 3α  « Πρόγραμμα της Ολοήμερης Επίσκεψης των Μαθητών σας στο Γυμνά-
σιό μας»

Β)  Έντυπο 3β  «Οργάνωση της Παρακολούθησης των Μαθημάτων» 

Γ)   Έντυπο 3γ  «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Τριών Περιόδων Μαθημάτων» 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Αξιολόγηση από τους μαθητές της ολοήμερης τους επίσκεψης στο Γυμνάσιο
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ικανοποίηση διαπίστωσα τη μεγάλη επιτυχία που είχε η ολοήμερη επίσκεψη των μα-
θητών της Στ΄ τάξης του Σχολείου σας στο Γυμνάσιο. Τα θετικά σχόλια των παιδιών μάς 
έπεισαν ότι πέρασαν μια όμορφη και εποικοδομητική ημέρα.

Επειδή για μας είναι σημαντικό να δούμε πώς αξιολογούν τα παιδιά την κάθε δραστηριότη-
τα που τους προσφέρουμε, θα σας παρακαλούσαμε να παροτρύνετε τα παιδιά να συμπλη-
ρώσουν το Έντυπο 9 «Αξιολόγηση της Ολοήμερης Επίσκεψης των Μαθητών/τριών στο 
Γυμνάσιο» το οποίο και επισυνάπτεται. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τα παιδιά, 
παρακαλώ να στείλετε τα έντυπα στο Γυμνάσιο.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό και την οργάνω-
ση της επόμενης δραστηριότητας η οποία είναι η Επίσκεψη Καθηγητή στο Δημοτικό, για 
να διδάξει μάθημα στα παιδιά της Στ΄ Τάξης. Προβλέπουμε ότι η επίσκεψη καθηγητή στο 
σχολείο σας θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου. Όταν ετοιμαστεί το προκαταρκτικό 
πρόγραμμα, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα, για να κάνετε και εσείς τον δικό σας προγραμ-
ματισμό. Εάν η ημερομηνία της επίσκεψης δεν σας βολεύει, τότε θα δούμε εναλλακτικές 
ημερομηνίες που θα βολεύουν και τις δύο πλευρές.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Επίσκεψη καθηγητών στα Δημοτικά για διδασκαλία μαθήματος στους μα-
θητές των Στ΄ τάξεων
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνώ ξανά μαζί σας, για να σας πληροφορήσω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο ενδεικτι-
κό προγραμματισμό για την επίσκεψη καθηγητή στο σχολείο σας, για να διδάξει μάθημα 
στα παιδιά της Στ΄ τάξης, ο οποίος παρουσιάζεται πιο κάτω:

Επίσκεψη καθηγητών στα δημοτικά σχολεία της περιφέρειάς μας

Στον πιο πάνω πίνακα αναγράφεται η ημέρα, ημερομηνία και ώρα που βολεύει τον καθηγη-
τή ο οποίος θα επισκεφθεί το σχολείο σας. Παρακαλώ ελέγξετε και τον δικό σας προγραμ-
ματισμό και ενημερώστε μας έγκαιρα για πιθανό κώλυμα.

Αν η προγραμματισμένη ημέρα και ώρα της επίσκεψης του συναδέλφου, για να διδάξει 
το μάθημα είναι βολική και για σας, ενημερώστε σχετικά τη γραμματεία του Γυμνασίου ή 
τον Βοηθό Διευθυντή υπεύθυνο του Προγράμματος. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το ίδιο πρόσωπο, για να προβεί, σε συνεννόηση μαζί σας, σε αναπροσαρ-
μογή του προγράμματος της επίσκεψης.

Όταν καταλήξουμε σε βολική και για τα δύο σχολεία ημερομηνία, τότε ο καθηγητής που 
θα διδάξει το μάθημα, θα επικοινωνήσει με τον δάσκαλο της Στ΄ τάξης, για να γίνουν οι 
τελικές διευθετήσεις. Παρακαλούμε στην αίθουσα που θα διεξαχθεί το μάθημα να υπάρχει 
βιντεοπροβολέας και οθόνη.

Επειδή η δραστηριότητα αυτή, όπως και όλες οι άλλες γίνονται σε εθελοντική βάση, δεν 
μπορούμε να σας πούμε εκ των προτέρων για την ειδικότητα του καθηγητή ο οποίος θα 
επισκεφθεί το σχολείο σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ (περίπου)

1. Δημοτικό Κόρνου Τρίτη               28/04/15 08:25 – 09:05

2. Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας Πέμπτη            30/04/15 07:45 – 08:25

3.
Δημοτικό Λυθροδόντα
(δύο καθηγητές/τριες)

Δευτέρα (Στ1)  04/05/15
Δευτέρα (Στ2)  04/05/15

07:45 – 08:25
07:45 – 08:25

4. Δημοτικό Μοσφιλωτής Τρίτη                05/05/15 07:45 – 08:25

5. Δημοτικό Μαθιάτη Πέμπτη             07/05/15 11:40 – 12:20

6. Δημοτικό Σιάς Παρασκευή      08/05/15 10:05 – 10:45

7. Δημοτικό Αλάμπρας Τρίτη                12/05/15 08:25 – 09:05

8. Δημοτικό Πυργών Τετάρτη            13/05/15 08:25 – 09:05
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Δεύτερη επίσκεψη του καθήγητη ΣΕΑ στα Δημότικα για συνάντηση με 
τους γονείς, τους μαθητές και τους δασκάλους
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνώ ξανά μαζί σας, για να ενημερώσω ότι ο καθηγητής Σ.Ε.Α. του σχολείου μας ξε-
κίνησε τον προγραμματισμό για την τελευταία δραστηριότητα του Προγράμματος για την 
«Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει 
συνάντηση του καθηγητή Σ.Ε.Α. με τους γονείς των τελειοφοίτων, τους μαθητές και τον 
δάσκαλο της Στ΄ τάξης. Έχει γίνει ένας πρώτος προγραμματισμός με βάση τον διαθέσιμο 
χρόνο του καθηγητή Σ.Ε.Α. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομη-
νίες αυτές, παρακαλώ, ενημερώστε μας έγκαιρα.

Η επίσκεψη του καθηγητή Σ.Ε.Α. του Γυμνασίου μας στο σχολείο σας θα περιλαμβάνει τα 
εξής: 

Α) 1ο ογδοντάλεπτο (7:45 - 9:05)   –   συνάντηση με τους γονείς των παιδιών της Στ΄ τά-
ξης (εάν τα τμήματα της Στ΄ τάξης είναι δύο, τότε θα 
μιλήσει σε όλους τους γονείς μαζί).

Β) 2ο ογδοντάλεπτο (9:25 – 10:45) –  συνάντηση με τους μαθητές των Στ΄ τάξεων (εάν 
τα τμήματα της Στ΄ τάξης είναι 2, τότε θα μιλήσει με 
τους μαθητές του 2ου τμήματος κατά τη διάρκεια του 
3ου ογδονταλέπτου)

Γ) 3ο ογδοντάλεπτο (11:05 – ……) –  συνάντηση με τους δασκάλους της Στ΄ τάξης ή/και 
με τον Διευθυντή.

Παράκλησή μου είναι όπως, στην αίθουσα που θα μιλήσει ο καθηγητής Σ.Ε.Α., τόσο στους 
γονείς όσο και στους μαθητές, οι καρέκλες τοποθετηθούν σε σχήμα κύκλου χωρίς την πα-
ρουσία θρανίων. 

Επίσης, σας παρακαλώ να μεριμνήσετε να αποσταλεί σχετική πρόσκληση προς τους γονείς 
των παιδιών της Στ΄ τάξης την οποία και σας παραθέτουμε πιο κάτω. Απλά τοποθετήστε 
την σωστή ημέρα και ημερομηνία στην καθορισμένη θέση και στείλτε την στους γονείς των 
τελειοφοίτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ (περίπου)

1. Δημοτικό Αλάμπρας Δευτέρα           25/05/2015 07:45 – 12:30

2. Δημοτικό Λυθροδόντα Τρίτη               26/05/2015 07:45 – 13:05

3. Δημοτικό Κόρνου Πέμπτη           04/06/2015 07:45 – 12:30

4. Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας Δευτέρα           08/06/2015 07:45 – 13:05

5. Δημοτικό Μαθιάτη Τρίτη               09/06/2015 07:45 – 12:30

6. Δημοτικό Μοσφιλωτής/Σιάς Τετάρτη          10/06/2015 07:45 – 12:30

7. Δημοτικό Πυργών Πέμπτη           11/06/2015 07:45 – 12:30
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Πρόσκληση
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄ τάξης

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο της κοινότητάς σας με τον καθη-
γητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Γυμνασίου της σχολικής σας περι-
φέρειας με θέμα:

«Η Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Προσαρμογή στο καινούριο σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου
2. Μελέτη μαθημάτων
3. Αξιολόγηση/βαθμολόγηση των μαθητών
4. Πειθαρχικά παραπτώματα και πώς αντιμετωπίζονται
5. Απουσίες
6. Διάφορα

Κατά τη συνάντηση όλοι οι γονείς μπορούν να υποβάλουν απορίες, αλλά και εισηγήσεις 
για τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο της κοινότητάς σας την 
……………… ……/……/……. και ώρα 7:45 το πρωί. Η συνάντηση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 09:05π.μ.

Θα σας περιμένουμε όλους. Θεωρούμε την παρουσία σας απαραίτητη, διότι πιστεύουμε ότι 
ο γονιός που γνωρίζει και είναι ο ίδιος προετοιμασμένος για τη μετάβαση του παιδιού του 
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο θα τον βοηθήσει καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής 
του. 

Όσοι γονείς θα μπορέσουν να παρευρεθούν στη συνάντηση αυτή, παρακαλούνται να συ-
μπληρώσουν την σχετική δήλωση συμμετοχής και να την επιστρέψουν στο Δημοτικό Σχο-
λείο το συντομότερο δυνατό.

Σας ευχαριστούμε.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δήλωση Συμμετοχής
Εγώ, ο/η πατέρας, μητέρα, κηδεμόνας του μαθητή/τριας  
του τμήματος , που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο , 
δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημο-
τικό Σχολείο του παιδιού μου με θέμα: «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνά-
σιο».  Θα παρευρεθούμε στη συνάντηση με τον/ην καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής του Γυμνασίου,  άτομα.

                  Υπογραφή     Ημερομηνία
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