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ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Σν πξόγξακκα πξνζαξκνγήο απνζθνπεί ζηελ νκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηώλ 

ηεο Σ’ ηάμεο θαη θπξίσο ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ρακειή ζρνιηθή επίδνζε 

θαη Γ.Δ.Π.Τ από ην δεκνηηθό ζην γπκλάζην. Σν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε πξώηε θνξά ην 

2006 θη επαλαιήθζεθε πέξζη. Ξεθίλεζε  ηνλ Φιεβάξε ηνπ 2013 θαη νινθιεξώζεθε ηνλ 

Ηνύλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Μηα ζεηξά ελεξγεηώλ ζπλεξγαζίαο κε γνλείο καζεηώλ, ζπλαδέιθνπο 

ηνπ 2
νπ

 θαη ηνπ 1
νπ

 Γεκ. ρ. Ν. Μεραληώλαο , δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ 

δύν (1
νπ

 θαη 2
νπ

) γπκλαζίσλ έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο επηηπρνύο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

απνθνξηίδνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο από ην άγρνο ηεο κεηάβαζεο, πνπ ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα λα ππνγξακκηζηεί ε ζπνπδαηόηεηά ηεο, νλνκάδεηαη  «Δεύηεπη Γέννηζη». 

 

Α.  ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
Έλα πξόγξακκα πξνζαξκνγήο ησλ απνθνίησλ ηεο Σ’ ηάμεο  δεκνηηθνύ θαη θπξίσο 

καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,  Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ή ρσξίο  

Τπεξθηλεηηθόηεηα  θαη ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ζην γπκλάζην. 

 

Β.   ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ: 

 Ζ γλσξηκία κε ην ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ όισλ ησλ καζεηώλ ηεο Σ 

 Ζ γλσξηκία κε ην γπκλαζηάξρε θαη ηνπο θαζεγεηέο πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ην 

δεκνηηθό θαη ε παξαθνινύζεζε καζήκαηνο 

 Ζ άκβιπλζε ηνπ άγρνπο ηεο πξνζκνλήο θνίηεζεο ζην γπκλάζην 

 Ζ ζύλδεζε ησλ πξώησλ επηζθέςεσλ ζην γπκλάζην κε επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο  

 Ζ επαθή θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο κεγαιύηεξνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη κε 

θαζεγεηέο ζηε δηνξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

 

 

Γ.   ΟΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ  

ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΟΠΧ ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ Δ ΔΡΔΤΝΔ 

 

   Αγσγή, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο ζεσξείηαη ην ζύλνιν ησλ επηδξάζεσλ πνπ 

δέρεηαη ην άηνκν αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηέο πξνέξρνληαη από πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξνζπάζεηεο ελήιηθσλ ή αλήιηθσλ αηόκσλ ή σο απνηέιεζκα ηεο απζόξκεηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ή αθόκε σο απνηέιεζκα πεξηβαιινληηθώλ 

επηδξάζεσλ (Ππξγησηάθεο, 2000). Ζ θάζε πνιηηεία, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο λα παξέρεη αγσγή, νξγαλώλεη ην εθπαηδεπηηθό ηεο ζύζηεκα.  

    Παξαηεξείηαη δηεζλώο έλαο ηξηκεξήο ρσξηζκόο ηεο εθπαίδεπζεο ζε Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα. ηε ρώξα καο ππάξρεη ηεηξακεξήο θιηκάθσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο: Νεπηαγσγείν- Γεκνηηθό- Γπκλάζην- Λύθεην ζηηο δηαδνρηθέο ζρνιηθέο 

βαζκίδεο. 

mailto:gmavroudis@sch.gr
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   Ζ κεηάβαζε ησλ καζεηώλ από ηε κηα ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ επόκελε πξνβάιιεη λέεο θάζε 

θνξά πξνζαξκνζηηθέο απαηηήζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνύλ θξίζηκεο ςπρηθέο εληάζεηο θαη 

ζπγθξνύζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπ καζεηή κε ην ζρνιείν. Ζ έξεπλα έρεη θαηαδείμεη σο ηελ πην 

θξίζηκε θαη ηελ πιένλ πξνβιεκαηηθή, ηε κεηάβαζε από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην, ηόζν 

από ςπρνινγηθή όζν θη από παηδαγσγηθή πιεπξά.  

   Οη δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο, ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη πξόζσπα, 

ε κεηαθίλεζε, νη δηαθνξεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο, ην λέν θαη 

άγλσζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ε αίζζεζε ησλ «κεγάισλ καζεηώλ» γηα ην δεκνηηθό, όηη ζα 

μαλαγίλνπλ «κηθξνί» ζηελ Α Γπκλαζίνπ, απνηεινύλ κεξηθνύο κόλν από ηνπο ιόγνπο πνπ 

θαζηζηνύλ πξνβιεκαηηθή απηή ηε κεηαπήδεζε.  

Από ην έλα κέξνο, ινηπόλ, νη πνηθίιεο νξγαλσηηθν-ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο θαη αληηζέζεηο 

κεηαμύ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ θαη από ην άιιν νη αλαπηπμηαθέο ηάζεηο θαη 

ςπρνβηνινγηθέο κεηαιιαγέο ηεο πξνεθεβείαο, γηα ηηο νπνίεο ε θάζε απηή έρεη 

ραξαθηεξηζζεί «δεύηεξε γέλλεζε», θαζηζηνύλ ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ ζην γπκλάζην ηελ 

πην θξίζηκε θαη πξνβιεκαηηθή κεηαβαηηθή θάζε ηεο εθπαίδεπζεο (Καθαβνύιεο, 1984). 

    Πεξηζζόηεξν άγρνο όκσο  θαη λεπξηθόηεηα δεκηνπξγείηαη ζε  καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο 

πξναλαθεξόκελεο ππνθαηεγνξίεο. 

   Αο δνύκε όκσο πσο θαηαγξάθεηαη ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ηόζν ζηε Διιάδα όζν θαη ζηελ Κύπξν ή ζε άιιεο ρώξεο , νη απόςεηο ησλ 

καζεηώλ γηα ηε κεηάβαζε ηνπο από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην.  

 

 Ζ θνίηεζε ζην γπκλάζην ρξεηάδεηαη ζάξξνο 

 

ύκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ε κεηάβαζε από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην πξνθαιεί: 

 Άγρνο, αγσλία, θόβν 

 Παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο 

 Δκθάληζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο  

 ρνιηθή απνηπρία 

 

Πώο εθθξάδεηαη ην άγρνο θαη ε αγσλία: 

 Σν 90% ησλ καζεηώλ δειώλνπλ, όηη πξέπεη ζην Γπκλάζην λα πξνζέρνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο 

 Σν 75% είπαλ πσο νη γνλείο ηνπο πηέδνπλ πεξηζζόηεξν 

 Σν 62% εμέθξαζε ηελ άπνςε όηη ζην Γπκλάζην νη θαλνληζκνί είλαη πνιύ απζηεξνί 

 Σν 67% δήισζε πσο ε παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ ζεκαίλεη απζηεξή ηηκσξία 

 

ην εξώηεκα αλ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα έρεη πνιύ ζάξξνο γηα λα ηα θαηαθέξεη ζην Γπκλάζην, 

απάληεζαλ: 

 Σν 37,5% «ΝΑΗ» 

 Σν 35,1% «ΜΑΛΛΟΝ» 

 Σν 27% «ΟΥΗ» 

4 ζηνπο 10 δήισζαλ πσο αλεζπρνύλ, δηόηη δε ζα γλσξίδνπλ θαιά ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο.(http://www.philelefteros.com/main/showarticle-prt.asp?id=326349 ) 

 
ΑΙΣΙΕ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ 

 Οη ζρέζεηο δαζθάινπ- γνλέα- παηδηνύ αληίζεηα κε ην Γεκνηηθό, ζην Γπκλάζην είλαη 

απξόζσπεο 

 Ο κεγάινο αξηζκόο θαζεγεηώλ  

http://www.philelefteros.com/main/showarticle-prt.asp?id=326349
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 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (καζεηώλ 12-13 εηώλ θαη καζεηώλ 14-15 ή 16 εηώλ κε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά) είλαη απξόζσπεο θαη ράλνπλ ην ζηνηρείν ηεο νηθεηόηεηαο 

θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο  

 Ζ αιιαγή ηεο αμηνιόγεζεο  

 Ζ πίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ Σ Γεκνηηθνύ 

 Ζ επεξρόκελε εθεβεία  

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ παηδηώλ εθδειώλεη άγρνο ή άιιεο δπζθνιίεο ηηο πξώηεο κέξεο θνίηεζήο 

ηνπο ζε κηα λέα βαζκίδα. (Καιαληδή-Αδίδη & Μ. Εαθεηξνπνύινπ, 2004) 

ε νξηζκέλεο  ρώξεο ε αλαγλώξηζε ησλ δπζθνιηώλ άγρνπο θαη θνβίαο νδήγεζε πνιιά παηδηά 

γηα αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ ηνπο εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο.(Lloyd G. &Munn, P.  ,2001)- 

 

  

  ε πνιιέο ρώξεο, παξάιιεια κε ην πξόγξακκα, γίλνληαη παξεκβάζεηο, από ην επηέκβξην, 

ζηνπο καζεηέο ηεο Σ ηάμεο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία: 

 Γαζθάισλ 

 Φπρνιόγσλ  

 Καζεγεηώλ  

 Γπκλαζηάξρε 

 

Ώζηε: 

 λα γλσξίζνπλ από πξηλ ην γπκλάζην θαη ηνπο θαζεγεηέο, 

 λ’ απνθύγνπλ ην άγρνο ηνπ θαινθαηξηνύ, 

 λα έρνπλ θαιύηεξε ππνδνρή θαη πξνζαξκνγή ζην λέν ηνπο ζρνιείν 

 

 

Από ηελ έξεπλα «Η πποζαπμογή ζηο γςμνάζιο ηυν μαθηηών πος θοίηηζαν ζε ειδικέρ ηάξειρ»  

ησλ Κ. Εαθεηξηάδε, Α. νπζακίδνπ- Καξάκπεξε, Α. Γαξβνύδε, Μ. Λεηβαδίηε, πνπ έγηλε ζε 

καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ είραλ θνηηήζεη ζην δεκνηηθό ζε Σκήκα Έληαμεο πξνέθπςε όηη 

νη καζεηέο απηνί: 

 

1. Δίραλ ρακειόηεξνπο κέζνπο όξνπο ηηκώλ: 

 ζηε γεληθή ηθαλνπνίεζε 

 ζηελ απηνπεπνίζεζε γηα ζρνιηθή επηηπρία  

 ζηελ θνηλσληθή ηθαλνπνίεζε  

 ζην γεληθό δείθηε ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο 

 

2.Σα θνξίηζηα ζεκείσζαλ ρακειόηεξε βαζκνινγία από η’ αγόξηα ζηελ θιίκαθα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο. 

 

3.Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν δελ επεξέαζαλ ηηο 

επηδόζεηο ηνπο. 

 

Οη αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πξνζαξκνγή, απηνεθηίκεζε–απηναμία θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε θαηά ηε κεηαπήδεζε από ην 

Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην είλαη πνιιέο. 

 Ζ ρακειή πξνζαξκνζηηθόηεηα ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηε ρακειή 

βαζκνινγία (Παπαδνκηρειάθεο, 1996. Αξαβαλήο, 1984), ε νπνία απνηειεί «δείκηη 

αςηοαξίαρ» γηα ην καζεηή (πγθνιιίηνπ, 1997) θαη δηαθνξνπνηεί ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

καζεηώλ γηα δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εαπηνύ ηνπο (Μαθξή-Μπόηζαξε, 2000). Οη «θαινί» 
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καζεηέο είλαη πην δεκνθηιείο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελώ 

αληίζεηα νη καζεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο βηώλνπλ ηελ «θαθή» βαζκνινγία σο «ζηίγκα», 

γηαηί δηαβξώλεη ηε ζπλνιηθή εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, θαηλόκελν πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη ςπρνπαζνινγηθέο 

εθδειώζεηο (Λενληαξή & Γηαιακάο, 1998). ην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ γπκλαζίνπ, 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε ηε λογική ηυν επιδόζευν, ν «θαθόο» καζεηήο ρξεζηκνπνηεί σο 

«…βαζικούρ μησανιζμούρ άμςναρ ηην άπνηζη και ηην απομόνυζη». Γέρεηαη δειαδή 

«…παθηηικά ηιρ καηαζηάζειρ και ηαςηόσπονα επιθςμεί να θύγει» (Ξαλζάθνπ, Αλδξεαδάθεο, 

Καΐια, 1993). 

ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηώλ πνπ θνίηεζαλ ζε εηδηθή ηάμε ζην δεκνηηθό θαη απνηεινύλ 

θαηά ην πιείζηνλ ηνπο «θαθνύο καζεηέο», ηα προβιήκαηα δσζπροζαρκοζηίας ότη κόλο 

δελ περηορίδοληαη ζηο γσκλάζηο αιιά απελαληίας εληείλοληαη (Παπαδόπνπινο, 1987), 

όπσο δηαπηζηώζεθε θαη από ηα παξόληα δεδνκέλα. Οη καζεηέο απηνί δηαθξίλνληαη από 

ρακειή αθαδεκαΐθή απηναληίιεςε (Φινπξήο, 1989), θαη ρακειή θνηλσληθή απηνεθηίκεζε 

(Λενληαξή & Γηαιακάο, 1998).Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά κάιηζηα είλαη εληνλόηεξα  ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θνξηηζηώλ, απνηέιεζκα πνπ πηζαλόλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ 

θύινπ θαη ηελ ςπρνινγία πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο.( www.pee.gr/new-

soft/nees-eisigiseis/meros-d/zafiriadis-ka.htm ) 

Δλώ νη καζεηέο θαλνληθώλ θαη πςειώλ επηδόζεσλ ζπλήζσο εζηηάδνληαη  ζην ππό επίιπζε 

έξγν, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλήζσο επηδεηθλύνπλ δύν κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ δελ εζηηάδνληαη ζην ππό επίιπζε έξγν: 

(1) ηάζε λα επηθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ εαπηό ηνπο (όπσο αλεζπρία, αξλεηηθέο 

απην-αμηνινγήζεηο, αηηηαθέο απνδόζεηο ζε βάξνο ηνπ εαπηνύ ηνπο), θαη/ή 

(2) ηάζε λα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε άιινπο (όπσο θνηλσληθή ζπκκόξθσζε, 

αλαδήηεζε αλαγλώξηζεο ή βνήζεηαο, κίκεζε)   (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1998) 

 

 

 

 

 

Γ..    Ζ ΠΡΟΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

 

  Σν ζέκα ηεο κεηάβαζεο καο απαζρόιεζε ζαλ εθπαηδεπηηθνύο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο θαη 

ηε θεηηλή ρξνληά .  

Έηζη ην θζηλόπσξν ππνβάιακε ζηε ζύκβνπιν εηδηθήο αγσγήο ηεο 7
εο

 πεξηθέξεηαο, θ. 

Παηζίδνπ Μαξίλα, κεηαμύ άιισλ πξνγξακκάησλ θαη απηή ηελ πξόηαζε. 

   Μαο ελδηέθεξε πξσηίζησο ε οκαιή κεηάβαζε ησλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο , 

Γ.Δ.Π.Τ.  θαη ρακειή ζρνιηθή επίδνζε αιιά θη όισλ γεληθά ησλ καζεηώλ ηεο Σ΄ ηάμεο 

(θαη ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 2
νπ

 Γ. ρ. Ν. Μεραληώλαο) από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην. 

 

   Ζ πξνζπάζεηα ίζσο λα κελ ηειεζθνξνύζε:  

 

   α) αλ δελ είρε γίλεη πξνεηνηκαζία θαη δελ είραλ κπεη νη βάζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, όπσο : 

-  ελεκέξσζε γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,  

-  ζπλεξγαζία κε ηνπο δύν Γ/ληέο ησλ γπκλαζίσλ ζε πξνζσπηθό επίπεδν γηα ηελ θαιή 

ππνδνρή ησλ καζεηώλ ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο  

 

   β) αλ ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη ησλ ηεζζάξσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (1νπ Γ. ρ., 2
νπ

 Γ. 

ρ. θαη Γπκλαζίσλ) δελ ήηαλ επαηζζεηνπνηεκέλν. 

http://www.pee.gr/new-soft/nees-eisigiseis/meros-d/zafiriadis-ka.htm
http://www.pee.gr/new-soft/nees-eisigiseis/meros-d/zafiriadis-ka.htm
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   γ) αλ δελ ππήξρε εκπηζηνζύλε ησλ γνλέσλ ζηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο από 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύζαλ θαη θνηηνύλ ζε Σκήκα Έληαμεο. 

 

   Έηζη ηα βήκαηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ήηαλ ηα εμήο: 

 

1. Να εμεγήζνπκε ζηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ 2 Σηκεκάησλ Έληαμεο ηνπ 1
νπ

 Γ. ρ. θ. 

Γεσξγηάδνπ Διέλε, θαη θ. Παπαιεσλίδα Γηώξγν  θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 θαη 2νπ 

Γ. ρ. ηελ πξόηαζε θαη ηηο ηδέεο καο πξνο ηελ πινπνίεζή ηεο 

 

2. Να ζπδεηήζνπκε κε ηνπο δύν δηεπζπληέο ησλ γπκλαζίσλ θαη ηνπο ζπιιόγνπο 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηελ ηδέα θαη λα ζεκεηώζνπκε ηηο πηζαλέο εκεξνκελίεο 

πινπνίεζήο ηεο 

 

3. Να πάξνπκε άδεηα από ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο θαη λα ηνπο 

ελεκεξώζνπκε γηα ην πξόγξακκα  

 

4. Να πάξνπκε άδεηα απ’ όινπο ηνπο γνλείο γηα ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ηε θσηνγξάθηζε ησλ παηδηώλ ηνπο.  

 

5. Να δεηήζνπκε ηε βνήζεηα ησλ εθπ/θώλ ηεο Β/ζκηαο , ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ελεξγά. 

 

6. Να νξίζνπκε από θνηλνύ κε ηε Β΄/ζκηα ,ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ 

βεκάησλ πνπ ζα δηεπθόιπλαλ ηελ πξνζαξκνγή. 

 

7. Να δνζεί πξνο ζπκπιήξσζε ην 1ν εξσηεκαηνιόγην ηνπ παξαξηήκαηνο 

 

 

8. Ν’ αξρίζνπκε ηηο πξόβεο γηα ην ζεαηξηθό πνπ ζα εηνηκάδακε κε ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηε βνήζεηα ησλ κνπζηθώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. ην ζεαηξηθό 

απηό ζα έπαηξλαλ κέξνο νη καζεηέο ησλ Σ. Δ. , καζεηέο από ηα γπκλάζηα,  νη 4 

εθπ/θνί ησλ Σ.Δ. όπσο επίζεο θαη θαζεγεηέο από ην γπκλάζην. 

 

 Η ανάγκη ηηρ αςηοππαγμάηυζηρ ικανοποιείηαι μέζα από ηη δςναηόηηηα ηος 

πποζυπικού επιηεύγμαηορ, ηηρ επιηέλεζηρ κάποιος έπγος ζηο ζύνολό ηος, από ηην αναγνώπιζη 

για ηην επιηέλεζη. (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 1998) 

 

 Δ΄. ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΣΑΖ  

 

Α.   Καηαγξαθή ηεο ζηάζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ όισλ ησλ καζεηώλ πξηλ ηε κεηάβαζή 

ηνπο ζην γπκλάζην. 

  Έηζη δόζεθε  ζηνπο καζεηέο ησλ Σ΄ ηάμεσλ θαη ησλ δύν Γεκ. ρνιείσλ, αξρέο 

Μαξηίνπ, ην 1ν εξσηεκαηνιόγην από ην νπνίν πξνέθπςαλ ηα εμήο : 

             

 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 51           35         

ΑΓΟΡΙΑ   27 53%       ΑΓΟΡΙΑ 16 45%       

ΚΟΡΙΤΣΙΑ   24 47%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 19 55%       
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ΕΡΩΤΗΣΗ 
1η: ΝΑΙ 30 59% ΌΧΙ 21 41% ΝΑΙ 28 80% ΌΧΙ 7 20% 

  ΑΓΟΡΙΑ 15 50%   12 57% ΑΓΟΡΙΑ 11 40%   5 72% 

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15 50%   9 43% ΚΟΡΙΤΣΙΑ 17 60%   2 28% 

                          

ΕΡΩΤΗΣΗ 
2η: Α 23 76%       α 27 96%       

  ΑΓΟΡΙΑ 9 40%       ΑΓΟΡΙΑ 10 37%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 60%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 17 63%       

                          

  Β 17 56%       β 23 82%       

  ΑΓΟΡΙΑ 7 41%       ΑΓΟΡΙΑ 9 39%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 59%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 61%       

                          

  Γ 12 40%       γ 15 54%       

  ΑΓΟΡΙΑ 5 42%       ΑΓΟΡΙΑ 3 20%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7 58%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 80%       

                          

  Δ 20 66%       δ 25 89%       

  ΑΓΟΡΙΑ 9 45%       ΑΓΟΡΙΑ 11 44%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 55%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 56%       

                          

ΕΡΩΤΗΣΗ 
3η: Α 26 51%         21 60%       

  ΑΓΟΡΙΑ 18 35%       ΑΓΟΡΙΑ 11 31%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 16%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 29%       

                          

  Β 31 61%         25 71%       

  ΑΓΟΡΙΑ 15 57%       ΑΓΟΡΙΑ 10 29%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 62%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15 43%       

                          

  Γ 34 66%         24 69%       

  ΑΓΟΡΙΑ 17 50%       ΑΓΟΡΙΑ 12 34%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 17 50%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 34%       

                          

  Δ 45 88%         27 77%       

  ΑΓΟΡΙΑ 32 71%       ΑΓΟΡΙΑ 11 31%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 23 51%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 46%       

                          

  Ε 21 41%         24 69%       

  ΑΓΟΡΙΑ 11 52%       ΑΓΟΡΙΑ 9 26%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 48%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15 26%       

                          

  Στ 21 41%         25 71%       

  ΑΓΟΡΙΑ 10 48%       ΑΓΟΡΙΑ 11 31%       
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  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 52%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 40%       

                          

  Ζ 22 43%         12 34%       

  ΑΓΟΡΙΑ 10 45%       ΑΓΟΡΙΑ 4 11%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 55%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 23%       

                          

ΕΡΩΤΗΣΗ 
4η: Α 7 14%         4 11%       

  ΑΓΟΡΙΑ 5 71%       ΑΓΟΡΙΑ 1 25%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 29%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3 23%       

                          

  Β 43 84%         29 83%       

  ΑΓΟΡΙΑ 21 49%       ΑΓΟΡΙΑ 14 48%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 22 51%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15 52%       

                          

  Γ 6 12%         2 6%       

  ΑΓΟΡΙΑ 4 66%       ΑΓΟΡΙΑ 2 100%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 33%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 0%       

                          

  Δ 7 14%         9 26%       

  ΑΓΟΡΙΑ 1 14%       ΑΓΟΡΙΑ 3 33%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6 86%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6 67%       

                          

ΕΡΩΤΗΣΗ 
5η: Α 24 47%         10 29%       

  ΑΓΟΡΙΑ 13 14%       ΑΓΟΡΙΑ 5 50%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 46%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5 50%       

                          

  Β 6 12%         11 31%       

  ΑΓΟΡΙΑ 2 33%       ΑΓΟΡΙΑ 7 64%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4 66%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4 36%       

                          

  Γ 12 12%         1 3%       

  ΑΓΟΡΙΑ 8 66%       ΑΓΟΡΙΑ 0 0%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4 33%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 100%       

                          

  Δ 13 25%         24 69%       

  ΑΓΟΡΙΑ 4 31%       ΑΓΟΡΙΑ 9 38%       

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 69%       ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15 62%       

                          

                          

  

 

Β. Όινη νη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο παξαθνινύζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ησλ καζεηώλ 

ηνπ γπκλαζίνπ πνπ εηνίκαδαλ γηα ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ. Ήηαλ ην θνηλό γηα ηε γεληθή πξόβα. 
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Γ.  Δπίζθεςε ζηα γπκλάζηα , παξαθνινύζεζε καζήκαηνο ζηηο αίζνπζεο (αλά νκάδεο ησλ 

δέθα καζεηώλ) , ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία  ζην εξγαζηήξη ππνινγηζηώλ θαη ζην 

εξγαζηήξην ρεκείαο κε πξνζνκνίσζε πεηξάκαηνο ζηε θπζηθή από ηνλ δηεπζπληή ηνπ 1
νπ

 

γπκλαζίνπ. (Απξίιηνο) 

Γ.  ηηο 13 Μαΐνπ θαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ κεηά από νθηώ σξηαίεο πξόβεο 

παξνπζηάζηεθε ην ζεαηξηθό πνπ εηνίκαδαλ νη καζεηέο ησλ Σ.Δ. …   

 

    Δθείλε ηελ εκέξα νη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ραηξέηηζαλ ηνπο καζεηέο, ν 

ζρνιηθόο ζύκβνπινο, νη δ/ληέο ησλ γπκλαζίσλ κίιεζαλ θαη επρήζεθαλ θαιή δηαζθέδαζε, 

θαζεγεηέο θαη δάζθαινη θαη καζεηέο ήηαλ όινη καδί θαη ζηε ζθελή θαη ζηηο ζέζεηο ησλ 

ζεαηώλ θαη μεθίλεζε ε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο. 

   

 

   Ζ εκπεηξία ήηαλ κνλαδηθή θαη γηα ηνπο ζεαηέο θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα ζρόιηα πνπ 

αθνινύζεζαλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά απ’ όινπο, ε γηνξηή ήηαλ δεζηή θαη νη ζεαηέο ηδηαίηεξα 

ελζνπζηώδεηο. 

 

 

Σ’    Ζ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Αξρέο Ηνπλίνπ κνηξάζακε ζηνπο καζεηέο ην 2ν εξσηεκαηνιόγην ηνπ παξαξηήκαηνο. 

Από απηό πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΧΝ 

52           36         

ΑΓΟΡΗΑ   27 52%       ΑΓΟΡΗΑ 18 50%       

ΚΟΡΗΣΗΑ   25 48%       ΚΟΡΗΣΗΑ 18 50%       

ΔΡΧΣΖΖ 

1ε: 
ΝΑΗ 37 71%       ΝΑΗ 23 64%       

  ΑΓΟΡΗΑ 15 50%       ΑΓΟΡΗΑ 15 50%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 15 50%       ΚΟΡΗΣΗΑ 15 50%       

                          

  ΌΥΗ 6 12%         11 31%       

  ΑΓΟΡΗΑ 3 6%       ΑΓΟΡΗΑ 5 14%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 3 6%       ΚΟΡΗΣΗΑ 6 17%       

                          

  ΚΑΘΟΛΟΤ 9 17%         2 6%       

  ΑΓΟΡΗΑ 7 13%       ΑΓΟΡΗΑ 2 6%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 2 4%       ΚΟΡΗΣΗΑ 0 0%       

                          

ΔΡΧΣΖΖ 

2ε: 
Α 24 46%       Γ 11 30%       

  ΑΓΟΡΗΑ 13 25%       ΑΓΟΡΗΑ 4 11%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 11 21%       ΚΟΡΗΣΗΑ 7 19%       

                          

  Β 21 40%       Γ 9 25%       

  ΑΓΟΡΗΑ 9 17%       ΑΓΟΡΗΑ 4 11%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 12 23%       ΚΟΡΗΣΗΑ 5 14%       
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  Γ 22 42%         15 42%       

  ΑΓΟΡΗΑ 12 23%       ΑΓΟΡΗΑ 6 17%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 10 19%       ΚΟΡΗΣΗΑ 9 25%       

                          

  Γ 17 33%         8 22%       

  ΑΓΟΡΗΑ 19 19%       ΑΓΟΡΗΑ 4 11%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 7 14%       ΚΟΡΗΣΗΑ 4 11%       

                          

  Δ 6 12%         6 16%       

  ΑΓΟΡΗΑ 2 4%       ΑΓΟΡΗΑ 3 8%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 4 8%       ΚΟΡΗΣΗΑ 3 8%       

                          

  Σ 20 38%         13 36%       

  ΑΓΟΡΗΑ 12 23%       ΑΓΟΡΗΑ 6 17%       

  ΚΟΡΗΣΗΑ 8 15%       ΚΟΡΗΣΗΑ 7 19%       

 

 

   Δπίζεο παξαηεξήζακε πσο ζηηο θαζηεξσκέλεο ζπλαληήζεηο γπκλαζηάξρε- γνλέα- καζεηή - 

καζεηή κε Γ.Δ.Π.Τ- καζεηέο κε Μ. Γ. πξνζέξρνληαλ ρσξίο αγσλία, ζπζηνιή θαη απνξίεο, 

θάηη πνπ δελ  ζπλέβαηλε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

 

   

Ε΄ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

     Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ,  69% θαηά Μ.Ο., δειώλεη όηη έρεη άγρνο ελώπηνλ ηεο 

επηθείκελεο αιιαγήο δνκήο.  Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ, κε ηα 

θνξίηζηα λα έρνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά.   

 εκαληηθό ξόιν θαίλεηαη λα παίδεη θαη ε ρσξνηαμηθή ζρέζε ησλ δπν ζρνιείσλ.  Μόλν ην 

59% ησλ καζεηώλ ηεο Σ ηάμεο ηνπ 2
νπ

 Γεκ. ρ. δειώλεη όηη έρεη άγρνο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ 1
νπ

 Γεκ. πνπ εκθαλίδνπλ πνζνζηό άγρνπο 80%.  Απηό ζπκβαίλεη 

επεηδή ην 2
ν
 Γ. ρ.  είλαη όκνξν κε ην γπκλάζην  ,  νη καζεηέο ησλ δύν βαζκίδσλ ζηα 

δηαιείκκαηα κπνξνύλ λα ζπλνκηινύλ θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα αίζνπζα εθδειώζεσλ  ,ελώ ην 

1ν Γεκ. ρ.  βξίζθεηαη ζηελ άιιε άθξε ηεο θσκόπνιεο . 

   Με πνιύ πςειά πνζνζηά νη καζεηέο δειώλνπλ όηη ην άγρνο δεκηνπξγήζεθε από 

ζπλνκηιίεο ηνπο: 

Α.  κε καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ 

Β.   κε ηνπο γνλείο 

Γ.   κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ    

   Φαίλεηαη πσο αγρνγόλνη παξάγνληεο είλαη νη εμήο (ζε θζίλνπζα ζεηξά): 

                  -νη εμεηάζεηο 

                  -ε βαζκνινγία 

                  - ην γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ δπζθνιεύεη 

                  - πίεζε ησλ γνλέσλ γηα θαιύηεξεο επηδόζεηο 

 - ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεγαιπηέξσλ καζεηώλ θαη ε ζηάζε ησλ θαζεγεηώλ 

απέλαληί ηνπο 

                  - ην ζύζηεκα πνηλώλ ηνπ γπκλαζίνπ (απνβνιέο..) 
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   Δπηπιένλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ  πιεξνθόξεζε πσο ην γπκλάζην είλαη πην δύζθνιν θαη 

δπζάξεζην ζε ζρέζε κε ην δεκνηηθό.  

   Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δειώλεη  πσο κηα απιή μελάγεζε ζην ρώξν ηνπ 

γπκλαζίνπ ζα άκβιπλε ην άγρνο ηνπο. 

    Γηα ην 67% ησλ καζεηώλ  κεηώζεθε ην άγρνο ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

γηα ην 33 %  δε ζεκεηώλεηαη αιιαγή ζηάζεο.  Χζηόζν πνηνηηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ πσο 

νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είραλ δειώζεη όηη δελ ηνπο αγρώλεη ην γπκλάζην.  

    To 84% ησλ καζεηώλ δήισζε πσο ηνπο κείσζε ην άγρνο ε παξαθνινύζεζε καζήκαηνο 

ζηηο αίζνπζεο ηνπ γπκλαζίνπ, ην 76%  ε γλσξηκία θαη ε μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ , ην 

74%   όια όζα έγηλαλ , ην 65% ε επαθή θαη ε ζπλνκηιία – ππνδνρή από ηνπο θαζεγεηέο, ην 

55% , ε επαθή κε άιινπο καζεηέο ζην ρώξν ηνπ γπκλαζίνπ θαη ε θαιή ππνδνρή από απηνύο 

θαη ην 28% δήισζε πσο ηνπο βνήζεζε ε ηειεπηαία εθδήισζε. 

     Από ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο- πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πξνέθπςε όηη ηνπο βνήζεζε όιε ε δηαδηθαζία θαη όιεο νη ελέξγεηεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ρώξνπ ηεο λέαο δνκήο. Όζνη είραλ αδέιθηα ζην γπκλάζην είραλ ηελ πιεξνθόξεζε πσο 

ζα έρνπλ θαιή ππνδνρή. Αθόκε θαη απηνί όκσο δήισζαλ πσο ε πξνεηνηκαζία γηα ην 

ζεαηξηθό θαη νη επηζθέςεηο ηνπο βνήζεζαλ ηδηαίηεξα. Γηα όινπο (καζεζηαθέο δπθνιίεο - 

Γ.Δ.Π.Τ.)  ε παξαηήξεζή καο θαηέγξαςε αξθεηό άγρνο θαη λεπξηθόηεηα ζην μεθίλεκα, 

άκβιπλζε ηνπ άγρνπο θαη πξνζπάζεηα από ηε κεξηά ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε νκαδηθά 

πιαίζηα όζν νη πξόβεο δηαξθνύζαλ, άςνγε ζπκκεηνρή ζην ζεαηξηθό θαη ππεύζπλεο 

αληηδξάζεηο ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη άκεζε επηθνηλσλία θαη επαθή 

κε ηνπο ρώξνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ πεδίσλ πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ (κνπζηθή – 

πιεξνθνξηθή..).  

    Δπεηδή ε επαθή κε ηνπο καζεηέο θαη νη αιιαγέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ δελ κπνξνύλ πνηέ λα απνηππσζνύλ πνζνηηθά ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα κε 

αθξίβεηα ,νη εληππώζεηο ησλ καζεηώλ θαη ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη απόςεσλ 

θαηαγξάθνληαη κε αθξίβεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ζεηηθέο. Γηα ηνλ καζεηή κε Γ.Δ.Π.Τ: 

ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε έληνλε λεπξηθόηεηα. 

Με ηελ επηινγή ξόινπ πνπ εκπεξηείρε θίλεζε ,ραιάξσζε 

Κάζε επαθή κε ηνλ ρώξν ηνπ γπκλαζίνπ ιεηηνπξγνύζε θαηαιπηηθά . 

Οινθιήξσζε ην πξόγξακκα ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο 

ηε ζσλεδρίαζε ηοσ Οθηωβρίοσ 2013, οη θαζεγεηές ηοσ γσκλαζίοσ  δηαπίζηωζαλ πως 

οη καζεηές ποσ ζσκκεηείταλ ζηο πρόγρακκα , είταλ ποιύ θαιή προζαρκογή. Αθόκε θη ο 

καζεηής κε ΓΔΠΤ  δέτεηαη ηης παροηρύλζεης ηοσς ποιύ πρόζσκα θαη θηιόηηκα. 

      Δκείο δειώλνπκε ζαλ δάζθαινη ησλ Σ.Δ. όηη ην πξόγξακκα ζα ην πηνζεηήζνπκε θαη ζα 

ην εθαξκόδνπκε θάζε ρξνληά, δηόηη πέξα από ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηώλ εηζπξάμακε 

πνιιά ρακόγεια από ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ παξάθιεζή ηνπο λα ην επαλαιακβάλνπκε 

θάζε ρξόλν. Ηδηαηηέξσο από γνλείο καζεηώλ κε Μαζ. Γπζθνιίεο, Γ.Δ.Π.Τ θαη νξηαθή 

λνεκνζύλε,  πνπ είλαη θαη ζπλάδειθνη . 
 Μάιηζηα πιεξνθνξεζήθακε πσο θέηνο ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πξνηείλεηαη από ηελ 

πνιηηεία, κεηαμύ ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ– πξνγξακκάησλ επηινγήο γηα ην γπκλάζην. 

Πξνθαλώο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο καζεηηθνύ δπλακηθνύ από ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. 

Νηώζνπκε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε πνπ είρακε θη έρνπκε θάηη λα πξνζθέξνπκε ζ΄ απηό. 
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                 1ο ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

 

ΦΤΛΟ:  Αγόξη                                  θνξίηζη 

 

1. Έτεηε άγτος ή αλεζστία επεηδή ηοσ τρόλοσ ζα είζηε ζηο Γσκλάζηο; 

ΝΑΗ                                                           ΟΥΗ 

 

  

 

 

2. Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ προζπαζήζηε λα ζσκεζείηε πώς 

δεκηοσργήζεθε: 

 

Άθνπζα από καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ 

όηη………………………………………….. 

………………………………………………………………………………

…………………………… 

Οη γνλείο κνπ κνπ 

είπαλ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………….. 

Οη δάζθαινί κνπ κνπ είπαλ 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………. 

Ννκίδσ 

………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

3. Ποηοη από ηοσς παραθάηω παράγοληες ζας αγτώλοσλ: 

 

 Ζ ζηάζε ησλ θαζεγεηώλ απέλαληί ζαο        

 Πην δύζθνια καζήκαηα. Μπνξεί λα κελ ηα θαηαθέξσ. 

 Βαζκνινγία 

 Σεζη – εμεηάζεηο 

 Απνβνιέο 

 πκπεξηθνξά ησλ κεγαιύηεξσλ  παηδηώλ 
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 Ζ πίεζε πνπ πηζαλόλ ζα αζθνύλ νη γνλείο  ζε ζαο γηα ηα 

καζήκαηα. 

(Βάιε Υ ζε ό,ηη λνκίδεηο πσο ζε αγρώλεη. Μπνξείο λα δώζεηο 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο.) 

 

 

 

 

 

 

4. Αθούζαηε από καζεηές ηοσ Γσκλαζίοσ όηη ηο Γσκλάζηο είλαη: 

 

 Πην εύθνιν 

 Πην δύζθνιν 

 Πην επράξηζην 

 Πην δπζάξεζην 

  

 

 

 

5. Ση πηζηεύεης όηη ζα ζε βοεζούζε λα εληατζείς θαιύηερα ζηο 

Γσκλάζηο; 

 Μηα επίζθεςε πξηλ ην ηέινο ηεο η’ ηάμεο γηα γλσξηκία κε ην ρώξν; 

 Μηα θνηλή εθδήισζε κε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ; 

 Σίπνηα από ηα δύν 

 Καη ηα δύν 
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2ο    ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

ΦΤΛΟ:  αγόξη                           θνξίηζη                                                              

 

 

 

1. Άιιαμε ε ζηάζε ζαο απέλαληη ζην Γπκλάζην κεηά ην πξόγξακκα; 

ΝΑΗ                                       ΟΥΗ                               ΚΑΘΟΛΟΤ 

    

 

 

2. Ση ζαο βνήζεζε πεξηζζόηεξν; 

 

 Ζ γλσξηκία κε ην ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ;     

 

 Ζ γλσξηκία κε ηνπο θαζεγεηέο; 

 

 

 Ζ παξαθνινύζεζε καζήκαηνο ζηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ; 

 

 Ζ επαθή κε ηνπο άιινπο καζεηέο; 

 

 

 Ζ ηειεπηαία εθδήισζε; 

 

 Όια καδί; 

 

 

 
 

 

 

 

 


