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Αναστασία 

ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης επιλέξαμε ως πρώτο άξονα για την Α΄ Γυμνασίου του 

σχολείου μας την «ομαλή ένταξη στο Γυμνάσιο και καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας». Η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικότερα το Γυμνάσιο, σηματοδοτεί μία πολυεπίπεδη 

μετάβαση του παιδιού σε έναν καινούργιο κόσμο. Η μετάβαση αυτή πολλές φορές 

δυσκολεύει τους μαθητές, οι οποίοι εκτός από τις βιολογικές, συναισθηματικές και 

ψυχολογικές αλλαγές που βιώνουν (καθώς βρίσκονται στην κρίσιμη περίοδο της εφηβείας, 

και την προσπάθειά τους να διαμορφώσουν την προσωπική τους ταυτότητα και να 

αυτονομηθούν σταδιακά), καλούνται να ανταπεξέλθουν και στις απαιτήσεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα γνωστικά αντικείμενα και οι ώρες μελέτης αυξάνονται, οι 

καθηγητές εναλλάσσονται σε κάθε μάθημα, οι ώρες μελέτης είναι περισσότερες. Πολλά 

παιδιά, όπως είναι φυσικό, νιώθουν άγχος και αγωνία, πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν 

και απογοητεύονται. Τα παιδιά αρκετές φορές βρίσκονται σε σύγχυση, και χάνουν πολύτιμο 

χρόνο στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. 

 

Για την αποφυγή όλων των παραπάνω και κυρίως, επειδή νιώθουμε την ανάγκη να 

δείξουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στους μαθητές μας, για να μπορέσουν να 

ενταχθούν ομαλά στο Γυμνάσιο και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες 

τους χωρίς άγχος και φοβίες, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου 

δράσης. Όλοι οι καθηγητές του Αρσακείου Γυμνασίου έχοντας τη γνώση και την εμπειρία 

να ανταποκριθούμε σε όλες τις πιθανές δυσκολίες των μαθητών και να σταθούμε 

συνοδοιπόροι και καθοδηγητές τους σε αυτό το πέρασμα προς την ωριμότητα και την 

επιστημονική κατάρτιση αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε αυτό τον τομέα. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σεπτέμβριος 

Υποδοχή και καλωσόρισμα όλων των μαθητών και κυρίως των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου 

τόσο από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Καθηγητών, όσο και από μαθητή της Γ΄ τάξης, 

ξενάγηση των μαθητών στο νέο σχολείο, γνωριμία με τους καθηγητές και κυρίως με τον 

σύμβουλο καθηγητή, ο οποίος αναλαμβάνει να βοηθήσει τα παιδιά να ενταχθούν στο νέο 

περιβάλλον και να απαντήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις τους. 

Διαμόρφωση του «Συμβολαίου του τμήματος» μετά από συζήτηση με τους μαθητές, ώστε 

να αισθανθούν  ενεργά μέλη της μαθητικής κοινότητας. 

 

Οκτώβριος 

Συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικά εργαστήρια, (παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, βίντεο, 

σχεδιασμός αφίσας) για την πρόληψη του εκφοβισμού,  τη διαχείριση συναισθημάτων, 

συγκρούσεων, και πίεσης συνομηλίκων, τη ενίσχυση των φιλικών σχέσεων). Πιστεύουμε ότι 



στο πλαίσιο του μαθήματος των βιωματικών δράσεων του υπουργείου Παιδείας, υπάρχει η 

δυνατότητα τα παιδιά να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να εκφράσουν τις ανησυχίες, 

τους φόβους και τις προσδοκίες τους. Συνεργασία όλων των μαθητών κατά την Ημέρα 

Αθλητισμού: παραολυμπιακά αθλήματα, δημιουργία μικτών ομάδων σε διάφορα 

αθλήματα, βιωματικά εργαστήρια. Τακτικές συναντήσεις των διδασκόντων στην Α΄ 

Γυμνασίου, ώστε να μπορούν άμεσα να ενημερωθούν και να αντιμετωπίσουν πιθανές 

δυσκολίες των μαθητών. Αξιοποίηση  των μαθητικών  συμβουλίων για την ενδυνάμωση 

της φωνής των μαθητών, μέσα από τακτικές συνελεύσεις, όπου αναλύονται τα 

προβλήματα και προτείνονται λύσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

 

Νοέμβριος 

 Διοργάνωση του παιχνιδιού «το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού» από τις καθηγήτριες 

Ξένων Γλωσσών σε συνεργασία με το Δημοτικό. Γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους και 

προσέγγιση των Ξένων Γλωσσών με έναν διαφορετικό τρόπο.  

 Δημιουργία σχολικής εφημερίδας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρονται σε 

δράσεις τους και θα έχουν ένα χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας.  

 Γνωριμία  των μαθητών με την ομάδα διαμεσολάβησης, που έχει συσταθεί στο σχολείο 

(συντονιστές καθηγητές και μαθητές διαμεσολαβητές), για την αποτροπή της σχολικής 

βίας. Η ομάδα αυτή  αποτελείται από δύο καθηγητές συντονιστές και μια μικρή ομάδα 

μαθητών που αναλαμβάνουν το ρόλο των διαμεσολαβητών σε μικρότερους ή 

συνομήλικους μαθητές, για να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση 

εκφοβισμού. Οι Σύμβουλοι Καθηγητές και η «Ομάδα Διαμεσολάβησης» του σχολείου 

μας παρέχουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς βοήθεια και συμπαράσταση 

στα παιδιά για επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

 

Δεκέμβριος 

 Διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου φιλανθρωπικού παζαριού. Τα παιδιά εργάζονται 

συλλογικά, δημιουργούν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, προτείνουν φιλανθρωπικές 

δράσεις. Πιθανή συνεργασία με το Δημοτικό.  

 Διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής για να αισθανθούν και οι μαθητές της Α΄ 

ότι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σχολική κοινότητα.  

 Συμμετοχή των μαθητών σε εικαστικό εργαστήρι με θέμα «το άγχος της  βαθμολογίας 

και οι επιδράσεις της στον έφηβο» μετά την επίδοση βαθμών του πρώτου τριμήνου. 

(Συνεργασία μαθήματος Βιωματικών Δράσεων, Καλλιτεχνικών και Γραφείου 

Συμβουλευτικής του Σχολείου.) 

                                                                               

Ιανουάριος 

Συμμετοχή στη διεξαγωγή του τουρνουά μπάσκετ, δημιουργία ομάδων, συνεργασία και με 

άλλα Δημοτικά και Γυμνάσια. Καλλιέργεια ομαδικότητας, συλλογικότητας και ευγενούς 

άμιλλας. Γνωρίζοντας   τη προσπάθεια που καταβάλλουν  οι μαθητές να προσαρμοστούν 

στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα, μια προσπάθεια που συχνά εξαιτίας του άγχους που 

βιώνουν οδηγεί σε καθυστερήσεις, αναβολές, φτωχό προγραμματισμό, ενασχόληση με 



πολλές δραστηριότητες και λάθος προτεραιότητες έχουμε προγραμματίσει βιωματικά 

εργαστήρια  με θέμα τη διαχείριση χρόνου. Σκοπός μας με τα εργαστήρια αυτά είναι να 

βοηθήσουμε τους μαθητές μας να δημιουργήσουν ή να αποσαφηνίσουν τα προσωπικά 

τους όρια. Η προσωπική οριοθέτηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ορθή 

διαχείριση του χρόνου που έχουμε στη διάθεση μας. Από την άλλη πλευρά η σωστή 

διαχείριση χρόνου, μειώνει το άγχος οδηγεί σε καλύτερη σχολική επίδοση, δημιουργεί 

καλύτερη διάθεση, φέρνει ισορροπία σε διαφορετικούς τομείς της ζωής, αυξάνει την 

αυτοεκτίμηση. 

 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 

Πειράματα Φυσικών επιστημών στα εργαστήρια του Γυμνασίου για τους μαθητές του 

Δημοτικού 

 

Απρίλιος 

 Διοργάνωση Ημέρας Άνοιξης, συνεργασία Δημοτικού και Γυμνασίου.  

 Υποδοχή και ξενάγηση μαθητών ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού  στους χώρους του σχολείου. 

Ενημέρωση  για τα μαθήματα, τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα και γενικά την 

καθημερινότητα στο Γυμνάσιο (συνεργασία καθηγητών-μαθητών Α΄ Γυμνασίου). 

Διάδραση μαθητών Δημοτικού Γυμνασίου με εικαστικό εργαστήριο, παιχνίδι με ξένες 

γλώσσες, βιωματικά παιγνίδι επικοινωνίας, αγώνες λόγου.   

 

 


