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ΠΡΟΣ 
τους κ. κ. Διευθυντές και Διευθύντριες 
των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 
της 49ης Περιφέρειας Αττικής  
 
ΚΟΙΝ. 
α) κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής και  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.  
Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής 
β) κ. Διευθύντρια Π.Ε. Αν. Αττικής 

  

 
 
 
Θέμα : «Δράσεις σχολείων της 49ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αττικής 

για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη της μετάβασης  

μαθητών της ΣΤ΄ τάξης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». 

 

Σας παρακαλούμε να συγκαλέσετε το συντομότερο Σύλλογο Διδασκόντων 

και να συζητήσετε σχετικά με το παραπάνω θέμα, προκειμένου το σχολείο σας 

να αναπτύξει έγκαιρα, και σε κάθε περίπτωση πριν από το κλείσιμο των 

γυμνασίων, μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης για την υποστήριξη 

της μετάβασης των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων αυτών αφορούν όλους 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία 

ασφαλώς με τους διευθυντές και τους συναδέρφους των γυμνασίων. Η εμπειρία 

που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια από την εφαρμογή ανάλογων δράσεων σε 

σχολεία της πρώην 1ης Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής ήταν εξαιρετικά γόνιμη 

και τα αποτελέσματά τους πολύ ενθαρρυντικά για τους μαθητές και τις οικογένειές 

τους. 

 Ενδεικτικά προτείνουμε, με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων 

ετών, τη διοργάνωση στο πλαίσιο του μαθήματος της γυμναστικής από κοινού με 

την Α΄ ή τη Β΄ τάξη του γυμνασίου αγώνων αθλητικών (με εναλλαγή των 

γηπέδων), αγώνων σκακιστικών με τη συμμετοχή των συλλόγων γονέων και 

κηδεμόνων σε ώρες εκτός μαθημάτων, κοινές δραστηριότητες καλλιτεχνικού 

περιεχομένου με συμμετοχή των αντίστοιχων ειδικοτήτων και ανοιχτή έκθεση του 

υλικού, επισκέψεις των τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης στο γυμνάσιο με τη συνοδεία 

 



των δασκάλων και των διευθυντών τους για γνωριμία με τους καθηγητές, τη 

συνδιοργάνωση κοινών μαθημάτων σε αίθουσες του γυμνασίου κυρίως στη 

γλώσσα, τα μαθηματικά, όπου μπορεί να διδάξει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής 

αντίστοιχα ή σε συνεργασία και οι δύο μαζί, κατόπιν συμφωνίας. Ακόμα, μπορεί να 

προγραμματιστούν θεματικές ομιλίες αντίστοιχου περιεχομένου σε γονείς μαθητών 

της Στ΄ δημοτικού από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή από 

προσκεκλημένους ομιλητές, κ.λπ. Αυτό που είναι πάντα σημαντικό, είναι οι 

μαθητές και οι οικογένειές τους να αισθάνονται συνεχώς την καθοδήγηση, τη 

συνδρομή και τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών και οπωσδήποτε του 

διευθυντή του σχολείου τους, στην πορεία τους αυτή.  

Η μετάβαση είναι μια ψυχολογική διεργασία που έχει στάδια, τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να συνοψιστούν και επομένως να ολοκληρωθούν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των 

δράσεων είναι πιο παραγωγικός όταν έχει ορίζοντα που θα υπερβαίνει το τρέχον 

σχολικό έτος και οι δράσεις θα επεκτείνονται ακόμα και όταν οι μαθητές θα έχουν 

πλέον αποφοιτήσει από το δημοτικό και θα είναι μαθητές της Α΄ τάξης του 

γυμνασίου. 

 Οι δράσεις αυτές ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης της μετάβασης των 

μαθητών της Στ΄ τάξης στο γυμνάσιο, που θα αποφασιστούν θα υλοποιηθούν σε 

κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο της Περιφέρειας, θα είναι διαφοροποιημένες και 

θα ενσωματώνουν την ταυτότητα, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τη δυναμική του 

κάθε σχολείου, με τις ξεχωριστές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησής τους οι διάφορες δράσεις θα  αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας, αλλά και συνολικά όταν αποδελτιωθούν μετά την 

ολοκλήρωσή τους, θα μας κοινοποιούνται γραπτώς προκειμένου να καταγραφούν 

και δημοσιοποιηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Ευνόητο είναι, ότι σε οποιοδήποτε βήμα σχεδιασμού και υλοποίησης τους, 

όπως διευκόλυνση της συνεργασίας με συναδέρφους γυμνασίων, συγκεντρώσεις 

και ομιλίες σε γονείς κλπ., θα είμαι δίπλα σας και θα σας υποστηρίζω έμπρακτα. 

Καλή επιτυχία!!!       

 
 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 

 

                                                                       Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης  


