
 

Θέμα: «Γπάζειρ ζσολείυν ηηρ 49ηρ Δκπαιδεςηικήρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ   

για ηην τςσοπαιδαγυγική ςποζηήπιξη ηηρ μεηάβαζηρ μαθηηών ηηρ Σ΄ 

ηάξηρ από ηο Γημοηικό ζηο Γςμνάζιο». 

 

αο παξαθαινχκε λα ζπγθαιέζεηε ην ζπληνκφηεξν χιινγν 

Γηδαζθφλησλ θαη λα ζπδεηήζεηε ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, πξνθεηκέλνπ 

ηο ζσολείο ζαρ να αναπηύξει έγκαιπα -θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ην 

θιείζηκν ησλ γπκλαζίσλ-, μια ζςγκεκπιμένη ζηπαηηγική διασείπιζηρ για 

ηην ςποζηήπιξη ηηρ μεηάβαζηρ ηυν μαθηηών ηηρ Σ΄ ηάξηρ ζηο 

Γςμνάζιο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ αθνξνχλ 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ Γπκλαζίσλ. Ζ 

εκπεηξία πνπ ππήξμε απφ ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ δξάζεσλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ζρνιηθά έηε ζηα ζρνιεία ηεο Πεξηθέξεηάο καο ήηαλ εμαηξεηηθή 

θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πνιχ ελζαξξπληηθά γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 Δλδεηθηηθά πξνηείλνπκε, κε βάζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ, ηε δηνξγάλσζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο γπκλαζηηθήο απφ θνηλνχ 

κε ηελ Α΄ ή ηε Β΄ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ αζιεηηθψλ αγψλσλ (κε ελαιιαγή ησλ 

γεπέδσλ), ζθαθηζηηθψλ αγψλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ ζε ψξεο εθηφο καζεκάησλ, θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαιιηηερληθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ θαη αλνηρηή έθζεζε 

ηνπ πιηθνχ, επηζθέςεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο Σ΄ ηάμεο ζην γπκλάζην κε ηε 
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ζπλνδεία ησλ δαζθάισλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ηνπο γηα γλσξηκία κε ηνπο 

θαζεγεηέο, ζπλδηνξγάλσζε θνηλψλ καζεκάησλ ζε αίζνπζεο ηνπ γπκλαζίνπ 

θπξίσο ζηε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, φπνπ κπνξεί λα δηδάμεη ν δάζθαινο ή ν 

θαζεγεηήο αληίζηνηρα ή ζε ζπλεξγαζία θαη νη δχν καδί, θαηφπηλ ζπκθσλίαο. 

Αθφκα, κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζεκαηηθέο νκηιίεο αληίζηνηρνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε γνλείο καζεηψλ ηεο η΄ δεκνηηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ ή απφ πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, θ.ιπ. Απηφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, είλαη νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα αηζζάλνληαη ζπλερψο 

ηελ θαζνδήγεζε, ηε ζπλδξνκή θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

νπσζδήπνηε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ηνπο ζηελ πνξεία ηνπο απηή.  

Ζ κεηάβαζε είλαη κηα ςπρνινγηθή δηεξγαζία πνπ έρεη ζηάδηα, ηα νπνία 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλνςηζηνχλ θαη επνκέλσο λα νινθιεξσζνχλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ζρεδηαζκφο θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ είλαη πην παξαγσγηθφο φηαλ έρεη νξίδνληα ν 

νπνίνο ππεξβαίλεη ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο θαη νη δξάζεηο ζα επεθηείλνληαη 

αθφκα θαη φηαλ νη καζεηέο ζα έρνπλ πιένλ απνθνηηήζεη απφ ην δεκνηηθφ θαη 

ζα είλαη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ. Πξνυπφζεζε γη απηφ είλαη ε 

αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν 

βαζκίδσλ.  

 Οη δξάζεηο απηέο ςπρνπαηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο ηεο κεηάβαζεο ησλ 

καζεηψλ ηεο η΄ ηάμεο ζην Γπκλάζην πνπ ζα απνθαζηζηνχλ, ζα πινπνηεζνχλ 

ζε θάζε δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ζα ελζσκαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

αιιά θαη ηε δπλακηθή ηνπ θάζε ζρνιείνπ κε ηηο μερσξηζηέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε απηφ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπο νη δηάθνξεο 

δξάζεηο ζα  αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ζπλνιηθά, 

φηαλ απνδειηησζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζα καο θνηλνπνηνχληαη 

γξαπηψο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα δεκνζηνπνηεζνχλ ζε επίπεδν 

Πεξηθέξεηαο.  

Κε ηε δηαβεβαίσζε φηη ζα είκαη δίπια ζαο θαη ζα ζαο ππνζηεξίδσ 

έκπξαθηα ζε νπνηνδήπνηε βήκα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο φισλ ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ, φπσο δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο 

Γπκλαζίσλ, ζπγθεληξψζεηο θαη νκηιίεο ζε γνλείο θιπ, ζαο εχρνκαη θαιή 

επηηπρία!!!  

 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο  

Αλδξέαο Λ. Εεξγηψηεο 


