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ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ 
ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Σϋ ΣΑΞΗ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

 
τα πλαίςια των παραπάνω δράςεων για τθν ομαλι μετάβαςθ 

των μακθτϊν τθσ Σϋτάξθσ ςτο Γυμνάςιο και μετά από ςυνεννόθςθ των 
υλλόγων Διδαςκόντων  του 2ου Δθμοτικοφ χολείου και του Γυμναςίου 
Θρακομακεδόνων, θ Σϋτάξθ του ςχολείου μασ τθν Πζμπτθ 18/4/2013 
επιςκζφτθκε το Γυμνάςιο Θρακομακεδόνων με τθ ςυνοδεία του  δ/ντι 
του ςχολείου κ. Μ. Παπαδογιαννάκθ, του δαςκάλου τθσ τάξθσ κ. Δ. 
Μπάλλου και τθσ γυμνάςτριασ κ. Σ. Μαμμι. 
 Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ των μακθτϊν μασ ςτο γυμνάςιο 
πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω δράςεισ: 
 

 08.00 Θερμι υποδοχι των μακθτϊν από τθ δ/ντρια του 
γυμναςίου 

 

 08.15 υμμετοχι των μακθτϊν ςτθν πρωινι προςευχι. Επίςθμο 
καλωςόριςμα από τθ δ/ντρια, τουσ κακθγθτζσ και τουσ μακθτζσ 
του γυμναςίου 

 
 
 08.20 – 09.00 Παρακολοφκθςθ των μακθμάτων τθσ Αϋ τάξθσ κατά 

τθν πρϊτθ διδακτικι ϊρα ( Οι 25 από τουσ  μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ που 

αποφοίτθςαν πζρυςι από το ςχολείο μασ παρζμειναν ςτθν αυλι και κακζνασ πιρε 
υπό τθν «προςταςία» του ζνα μακθτι/τρια από τουσ 25 μακθτζσ/τριεσ τθσ Σϋτάξθσ 
και τον οδιγθςε ςτθν τάξθ του. Είχαμε προετοιμάςει αυτι δράςθ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ περυςινζσ φιλίεσ, το φφλο, τθ ςυγγζνεια κ.ά Παρακολοφκθςαν τα 
μακιματα Αρχαία Ελλθνικά, Μακθματικά και Γεωγραφία.) 

 

 09.05 – 09.50 Φιλικόσ αγϊνασ βόλεϊ μεταξφ του Α3 και τθσ Σϋ 
τάξθσ με τθν κακοδιγθςθ των γυμναςτϊν.  

 
 
 10.00 – 11.30 Ενθμζρωςθ των μακθτϊν από τθ δ/ντρια κ. Κ. 

Μαφρου και τθν κακ. Αγγλικϊν κ. Αριάνα Βαγουρδι για τον 
κανονιςμό λειτουργίασ του γυμναςίου και ξενάγθςθ ςτουσ 
χϊρουσ του ςχολείου ( Οι μακθτζσ ζκαναν αρκετζσ ερωτιςεισ ςχετικά με τισ 

απουςίεσ, τισ ποινζσ, τθν εξζταςθ των μακθμάτων, τισ προαγωγζσ κ. ά) 
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Θεωροφμε εξαιρετικά χριςιμθ όλθ αυτι τθν εμπειρία των παιδιϊν για 
τθν ομαλι προςαρμογι τουσ ςτο γυμνάςιο.  
 

 
 
Ευχαριςτοφμε τθ δ/ντρια, τουσ κακθγθτζσ και τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ 
του γυμναςίου για τθν ηεςτι φιλοξενία και τθν καλι τουσ διάκεςθ να 
βοθκιςουν όςο μποροφν τα νζα μζλθ τθσ ςχολικισ τουσ κοινότθτασ. 


