
Σελίδα    

 

εμπειρία και πολλά 
απ΄ αυτά τα παιδιά 
παρουσιάζουν προ-
βλήματα που συνεχί-
ζονται και στις υπό-
λοιπες τάξεις.  

Η μετάβαση από το 
Δημοτικό στο Γυμνά-
σιο αποτελεί μια ολό-
κληρη διαδικασία, η 
οποία περιλαμβάνει 
όλες τις περιπλοκές 
που συνεπάγεται μια 
αλλαγή, μια μετάβα-
ση.  

Η Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση χαρακτηρί-
ζεται από την παροχή 
γενικών γνώσεων, 

ενώ η Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση χαρακτη-
ρίζεται από τη διαφο-
ροποίηση των μαθη-
μάτων. Και καθώς η 
βασική φιλοσοφία 
που διέπει τη λειτουρ-
γία, την οργάνωση και 
τον ρόλο Δημοτικού 
και Γυμνασίου είναι 
αυτή των δύο σχολεί-
ων που εργάζονται 
αυτόνομα, η μετάβα-
ση των 12χρονων 
έχει επιπτώσεις στη 
σχολική τους πορεία 
ενώ για το 10% αυτής 
της ηλικιακής ομάδας 
η αλλαγή σχολείου 
αποτελεί τραυματική 

1. Tο μέγεθος του 

νέου σχολείου και 

την πιο σύνθετη 

οργάνωση του,  

2. Tους νέους τύ-

πους πειθαρχίας 

και εξουσίας,  

3. Τις νέες απαιτή-

σεις για δουλειά,  

4. Tην προοπτική 

να γίνει ένας μα-

θητής αντικείμενο 

άσκησης βίας και  

5. Tην περίπτωση 

να "χάσει" τους φί-

λους του.  

Για μια ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο 

Πέντε κύρια ζητήματα 

Οι αγωνίες των μαθητών περιστρέφονται γύρω από πέντε κύρια 

ζητήματα:  

Η πρώτη μου 

τάξη στο Γυμνάσιο 

Σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς  2 0 1 7  – 2 0 1 8   
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Η  π ρ ώ τ η  μ ο υ  τ ά ξ η  σ τ ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Ανακαλύπτω το Γυμνάσιο                 σελίδα 3 

Οι αίθουσες και οι χώροι                   σελίδα 4 

Το προσωπικό                                σελίδα 6 

Τα αντικείμενα                              σελίδα 8 

Το ανθρώπινο δυναμικό                 σελίδα 9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                          σελίδα 12 

Η προσωπική μου δουλειά                σελίδα 14 

Πώς δουλεύω                              σελίδα 15 

Τεστ και διαγωνίσματα                 σελίδες 16 &17 

Καινούργιες ευθύνες                     σελίδες 20 & 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Συνυπάρχω με άλλους                   σελίδες 22 & 23 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Αυτά που μαθαίνω (τα μαθήματα)    σελίδες 24—27 

Μέσα στο μάθημα (κατάλογος μαθημάτων) σελίδες 28 & 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Απολογισμός Α’ τριμήνου                σελίδα 30  

Απολογισμός Β’ τριμήνου                σελίδα 31 

Απολογισμός Γ’ τριμήνου                σελίδα 32  

Συγγραφή και γνωμικά                  σελίδες 34 & 35 
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Το Γυμνάσιό μου κι εγώ 

Σ ε λ ί δ α  3  

Σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς  2 0 1 7  – 2 0 1 8   

Το Επώνυμο  μου  

Το Όνομα μου 

Η ηλικία μου 

Η διεύθυνση μου 

 

 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

Πόλη 

 

 

Βάζω εδώ τη φωτογραφία μου 

Στο Γυμνάσιό μου υπάρχουν …….. τάξεις συνολικά και …… στην Α΄ 

τάξη. Συνολικά, υπάρχουν …….. μαθητές και  …… καθηγητές. Στην 

τάξη μου υπάρχουν μαθητές  από ………. Δημοτικά σχολεία 

Το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή 

Ο αριθμός μαθητών μέσα στην τάξη μου 

Το όνομα του Γυμνασίου μου 

Η διεύθυνση του Γυμνασίου μου 

Ταχυδρομικός κώδικας 

Τηλέφωνο 

Η τάξη μου …... 

Το σχολείο μου σε αριθμούς... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   Οι πρώτες μου μέρες, ανακαλύπτω  

το Γυμνάσιο μου 

 

Φέτος αρχίζεις το Γυμνάσιο. Αυτό δεν είναι μόνο μια αλλαγή τάξης όπως τις 

προηγούμενες χρονιές: είναι επίσης η ανακάλυψη όλου του Γυμνασίου όπου θα 

περάσεις τα επόμενα τρία χρόνια. 

Είναι η αρχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Υπάρχουν πολλά να ανακαλύψεις και να καταλάβεις. 

Αυτό το έντυπο θα σε βοηθήσει να βρίσκεις τις αίθουσες που χρησιμοποιείς, να 

γνωρίσεις αυτούς που δουλεύουν εκεί και να οργανωθείς. 

 

Διηγούμαι την πρώτη μέρα μου  

στο Γυμνάσιο 

☺ Ξύπνισα στις ………….. 

☺ Έφυγα για το σχολείο στις …….. 

☺ Στην τάξη μου, οι συμμαθητές μου από 

το Δημοτικό ονομάζονται 

…………………………………………………

………………………………….. 

☺ Οι καινούργιοι μου φίλοι ονομάζονται 

…………………………………………………

…………………………………. 

☺ Αυτό που άρεσε περισσότερο ήταν 

…………………………………………. 

☺Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

Σελίδες 4 και 5 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Σελίδες 6 και 7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   Τις πρώτες μου μέρες, ανακαλύπτω  

 

Η τάξη μου έχει τον αριθμό ……… και μένω εκεί για τα περισσότερα μαθήματα  

ΝΑΙ          ΌΧΙ 

Βρίσκεται στον …. όροφο. Από το παράθυρο μπορώ να δω …………………. 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Η τάξη μου 

Το Γυμνάσιο είναι πιο μεγάλο από το  σχολείο που φοιτούσες πέρυσι. Σε μερικές μέρες, θα  

γνωρίζεις που  είναι η κάθε αίθουσα που σε ενδιαφέρει και θα μπορείς να κινείσαι με ευκολία 

τους χώρους του. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Η αίθουσα σου είναι καθορι-

σμένη  για τη διδασκαλία των 

περισσότερων μαθημάτων. 

Για ορισμένα όμως μαθήματα, 

όπως η μουσική, τα καλλιτε-

χνικά, οι ξένη γλώσσα, η πλη-

ροφορική γίνονται σε άλλες 

αίθουσες που περιέχουν τα 

ανάλογα εργαλεία και εξοπλι-

σμό. Οι αίθουσες αυτές είναι 

αριθμημένες ή υπάρχει  κά-

ποια ένδειξη. 

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στη βιβλιοθήκη θα αναζητάς, με 

τη βοήθεια του προσωπικού εκεί, 

πληροφορίες για έννοιες και εργα-

σίες που δεν περιέχονται στο σχο-

λικό εγχειρίδιο που έχεις στα χέ-

ρια σου. 

Όταν έχεις μια ώρα κενή στο ημε-

ρήσιο σου πρόγραμμα, θα πηγαί-

νεις εκεί. 

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, κ.α. 

 

Επειδή θα παραμένεις στο Γυ-

μνάσιο για 7 ώρες, υπάρχουν 

και άλλοι χρήσιμοι χώροι που 

πρέπει να γνωρίζεις: η αυλή 

για να παίξεις και να χαλαρώ-

σεις, οι τουαλέτες που  μπο-

ρείς να χρησιμοποιήσεις στο 

διάλλειμα, το κυλικείο, για 

αγοράσεις κάτι γρήγορο, αν 

δεν έχεις φέρει από το σπίτι το 

κολατσιό σου. 

Αν δεν αισθάνεσαι καλά, θα 

πας στο γραφείο της Γραμμα-

τείας της Διεύθυνσης για να σε 

βοηθήσουν εκεί οι καθηγητές. 
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1   Οι πρώτες μου μέρες:  

ανακαλύπτω τους χώρους 

ΤΕΣΤ ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΤΟ ΝΑΙ Η ΌΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 

1. Ξέρω που βρίσκεται το κυλικείο                                   ΝΑΙ         ΌΧΙ 

2. Ξέρω που βρίσκεται η αίθουσα τεχνολογίας               ΝΑΙ         ΌΧΙ 

3. Ξέρω που βρίσκεται η βιβλιοθήκη                                ΝΑΙ         ΌΧΙ 

4. Ξέρω που βρίσκονται οι τουαλέτες                            

ΝΑΙ         ΌΧΙ 

5. Ξέρω που βρίσκεται η Γραμματεία                           

ΝΑΙ         ΌΧΙ 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 

☻ εάν απάντησες με ένα μόνο ΝΑΙ 

      Μην ανησυχείς, αλλά μη διστάζεις να ρωτήσεις. Σε μια –δύο 

εβδομάδες θα ξέρεις όλους του χώρους του Γυμνασίου σου. 

☻ εάν έχεις ένα ή δύο ΝΑΙ 

      Αυτό σημαίνει ότι σε λίγες μέρες θα ξέρεις όλους τους 

χώρους... 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Υπάρχουν επί-

σης και χώροι 

στο σχολείο σου 

που θα έχεις την 

ευκαιρία να επι-

σκεφτείς: όπως 

το γραφείο της 

Διεύθυνσης και 

Υποδιεύθυνσης, 

το γραφείο όπου 

εργάζονται οι 

Καθηγητές,  το 

Γραφείο Σ.Ε.Π.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Μάθημα: όπως ιστορία, πληροφορική, γαλλικά, μαθηματικά, κλπ. 

 

Βιβλιοθήκη: Εκεί βρίσκεις βιβλία και περιοδικά, υπολογιστή και χρήσιμα 

CD, τη δυνατότητα να συνδεθείς στο διαδίκτυο για να βρεις υλικό για μια 

εργασία σου για ένα μάθημα. Μπορείς να δουλέψεις μόνος σου ή σε ομάδα, 

με τη βοήθεια του προσωπικού εκεί. Έχεις επίσης τη δυνατότητα, όταν έχεις 

‘κενό’ να παίξεις ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Ή ακόμα και να προετοιμάσεις 

το επόμενο μάθημά σου. 

Εργασία: Παρουσίαση ή επεξήγηση προφορικά, από έναν ή περισσότερους 

μαθητές για ένα θέμα που ορίζει ο καθηγητής ενός μαθήματος. 

Κενό: Μία διδακτική περίοδος κατά την οποία απουσιάζει, για διάφορους 

λόγους ένας καθηγητής εκείνη την ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, μένεις 

στην τάξη με τους άλλους μαθητές, παρουσία άλλου καθηγητή και ετοιμά-

ζεις το επόμενο μάθημα, χωρίς να περιφέρεσαι στους διαδρόμους ή στην αυ-

λή. Σε αυτή την ώρα δεν επιτρέπεται η αγορά και κατανάλωση προϊόντων 

μέσα στην τάξη. 

Διάλλειμα: Το διάστημα μεταξύ 2 μαθημάτων. Διαρκεί από 5-10 λεπτά και 

πρέπει να βρίσκεσαι στην αυλή. ΠΟΤΕ μέσα στην τάξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι πρώτες μέρες, ανακαλύπτω 

 Δηλώνω σε ποιόν πρέπει να α-

πευθυνθώ για κάθε περίσταση: 

 

A. Οι γονείς μου θέλουν να 

δουν τη Διευθύντρια. 

B. Έχω αναλάβει να κάνω μία 

εργασία για την Αίγυπτο. 

C. Οι γονείς μου θέλουν να δι-

καιολογήσουν απουσίες μου. 

D. Έχω αργήσει για το πρώτο 

μάθημα 

E. Δεν αισθάνομαι καλά  

Υπάρχουν περισσότεροι μαθητές από ότι ενήλικες στο Γυμνάσιο. Είναι εύκολο να 

τους γνωρίσεις σε λίγο καιρό 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

Στο Γυμνάσιο φοιτούν μαθη-

τές και μαθήτριες από την Α΄ 

έως την Γ΄ τάξη. Μετά τα 3 

χρόνια επιτυχούς φοίτησης 

(να έχεις περάσει την κάθε τά-

ξη), ορισμένοι μαθητές θα συ-

νεχίσουν σε Τεχνικά Λύκεια, 

άλλοι σε Γενικά Λύκεια και 

άλλοι θα συνεχίσουν σε σχο-

λές για να μάθουν ένα επάγ-

γελμα. Τον τρίτο χρόνο στο 

Γυμνάσιο θα ανήκεις στους 

‘μεγάλους’ αλλά τώρα ανήκεις 

στους πιο νέους. Είναι λοιπόν 

ευκαιρία να κάνεις νέους φί-

λους, εάν δεν ήσουν στο ίδιο 

Δημοτικό Σχολείο με τους υ-

πόλοιπους συμμαθητές σου. 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Στο σχολείο σου πέρυσι είχες 

ένα δάσκαλο για τα περισσό-

τερα μαθήματα. Εδώ, όπως 

και στο Λύκειο, υπάρχει συνή-

θως ένας καθηγητής για κάθε 

μάθημα. Ο κάθε ένας από αυ-

τούς έχει και τον τρόπο και τη 

μέθοδο διδασκαλίας του. Θα 

σου εξηγήσουν, μέσα στην τά-

ξη, πως θα γίνεται το μάθημα, 

τι απαιτείται, πως εξετάζεται, 

τι εργασίες μπορείς να κάνεις, 

από το Σεπτέμβριο μέχρι τον 

Ιούνιο. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗ-

ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΟΥ 

Μεταξύ των καθηγητών και 

καθηγητριών σου, υπάρχει 

ένας που ορίζεται ως 

‘υπεύθυνος καθηγητής’. Είναι 

αυτός που είναι υπεύθυνος 

για την τάξη σου,  από την 

πρώτη ημέρα σου στο Γυμνά-

σιο. Με αυτόν θα συζητείς 

όποια απορία έχεις για τη φοί-

τησή σου, τις απουσίες σου, ή 

όποιο άλλο πρόβλημα αντιμε-

τωπίσεις. Οι γονείς σου μπο-

ρούν να έρθουν σε επαφή μαζί 

του, στο Γραφείο Καθηγητών, 

αλλά και να συμβουλευτούν 

τους υπόλοιπους καθηγητές 

για την πρόοδο σου και άλλα 

ζητήματα. 
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Ο Διευθυντής του Γυμνασίου διευθύνει και 

οργανώνει την εργασία των μαθητών και του 

προσωπικού. Ο Υπεύθυνος Γραφείου Σ.Ε.Π. 

συζητά μαζί σου και τους γονείς σου για τυχόν 

προβλήματα προσαρμογής σου στο νέο σου 

σχολείο, ο Υπεύθυνος βιβλιοθήκης σε βοηθάει 

με την αναζήτηση πληροφοριών για μια εργα-

σία, το προσωπικό καθαριότητας είναι εκεί για 

να είναι πάντα οι χώροι όπου κινείσαι, καθα-

ροί, κάτι που πρέπει να φροντίσεις κι εσύ επί-

σης. Ο υπεύθυνος κυλικείου σε προμηθεύει με 

φαγώσιμα που επιτρέπεται να καταναλώνεις.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

ΤΕΣΤ  ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Επιλέγω ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για κάθε απάντηση 

1. ‘Υπεύθυνος’ σημαίνει ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος για την τάξη σου            Σ/Λ 

2. Στο Γυμνάσιο υπάρχει προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα       Σ/Λ 

3. Ο Υπεύθυνος βιβλιοθήκης δουλεύει μόνος του                                                             Σ/Λ 

4. Αν αργήσεις για το πρώτο μάθημα, ζητάς άδεια από τον φύλακα                            Σ/Λ 

5. Αν πεινάσεις ή διψάσεις, πηγαίνεις στο κυλικείο και επιστρέφεις στο μάθημα       Σ/Λ 

6. Επιλέγεις το μάθημα που θέλεις να παρακολουθήσεις στο ημερήσιο πρόγραμμα   Σ/Λ 

1. ΣΩΣΤΟ 

2. ΣΩΣΤΟ 

3. ΛΑΘΟΣ. Βρίσκεται εκεί για να σε βοηθήσει να βρεις μια πληροφορία 

4. ΛΑΘΟΣ. Κατευθύνεσαι στο Γραφείο της Διεύθυνσης πριν μπεις στην τάξη σου 

5. ΛΑΘΟΣ. Δεν έχεις ατό το δικαίωμα παρά μόνο στο διάλλειμα 

ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥ-

ΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Οι πρώτες μέρες, ανακαλύπτω 

 

Παρατηρώντας το πρόγραμμα της ημέρας 

 

 Οφείλω να βάλω στη σχολική μου τσάντα το βιβλίο τ……………………………….. 

 Δεν ξεχνώ να βάλω στη σχολική μου τσάντα το βιβλίο τ……………………………. 

 Οφείλω να βάλω στη σχολική μου τσάντα το βιβλίο τ……………………………….. 

 Οφείλω να βάλω στη σχολική μου τσάντα το βιβλίο τ……………………………….. 

 Οφείλω να βάλω στη σχολική μου τσάντα το βιβλίο τ……………………………….. 

 Οφείλω να βάλω στη σχολική μου τσάντα το τετράδιο  τ……………………………. 

 Βρίσκω και βάζω στην τσάντα τους χάρακες και τα όργανα  τ…………………………. 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το τετράδιο σημειώσεων σου χρησιμεύει 

για να οργανώσεις την εργασία σου. Ο-

φείλεις να το έχεις πάντα στην τσάντα 

σου για να μην ξεχνάς τίπο-

τε. Στο τέλος κάθε μαθήμα-

τος, σημειώνεις εκεί κάθε τι 

που πρέπει να μάθεις, και 

αυτά που έχεις να ετοιμάσεις 

στο σπίτι για το επόμενο μάθη-

μ α . Ίσως πρέπει να σημειώσεις και τα 

υλικά που είναι απαραίτητο να έχεις μα-

ζί σου για το επόμενο μάθημα.  

Πήρες το ημερήσιο πρόγραμμα μαθημά-

των σου. Εκεί φαίνεται αναλυτικά ο α-

ριθμός μαθημάτων, η συχνότητα τους μέ-

σα στην εβδομάδα. Πρέπει να το συμ-

βουλεύεσαι κάθε φορά για να οργανώ-

σεις την προσωπική σου εργασία για κά-

θε μέρα της εβδομάδας. 

ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ 
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Τα αντικείμενα 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΤΕΣΤ   ΞΕΡΩ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΙ 

☺ Αυτό που γράφω στο τετράδιο επικοινωνίας πάντα γίνεται από ένα ενήλικα                          ΝΑΙ      ΟΧΙ                 

☺ Γνωρίζω τι ώρα αρχίζω το μάθημα τη Δευτέρα πρωί και τι ώρα τελειώνω την Παρασκευή   ΝΑΙ      ΟΧΙ                             

☺ Έχω ήδη τη λίστα των υλικών που χρειάζομαι για ορισμένα μαθήματα                                  ΝΑΙ      ΟΧΙ                  

☺  Έχω σημειώσει τον αριθμό της κάθε τάξης που χρησιμοποιώ  στο τετράδιό μου                  ΝΑΙ      ΟΧΙ                      

Εάν δεν έχεις κανένα ΝΑΙ: 

Δεν έχεις ακόμα άνεση αλλά ούτε και πανικό!!! Είναι λίγο περίπλοκο στην αρχή της χρονιάς. Διάβασε καλά 

αυτή την σελίδα και ετοίμασε την τσάντα σου. 

Εάν έχεις ένα ή δύο ΝΑΙ: 

Είσαι σε καλό δρόμο. Μαθαίνεις να οργανώνεσαι. Μη διστάζεις να ζητάς βοήθεια από τους γονείς ή από 

τους μεγαλύτερους μαθητές. Είναι πιο εύκολο να δουλεύεις όταν έχεις στα χέρια σου αυτά που χρειάζεσαι. 

Εάν έχεις τρία ή τέσσερα ΝΑΙ: 

Μπράβο ! Τώρα είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις τη χρονιά. Θα διαπιστώσεις ότι είναι πολύ χρήσιμη η οργάνωση 

για τη δουλειά στο Γυμνάσιο. Αυτό θα σε κάνει να κερδίσεις χρόνο και να μην έχεις επιπλέον φροντίδες 

άλλου είδους. 

Τα βιβλία, τα έπιπλα, τα αντικείμενα 

Το Γυμνάσιο σου δανείζει ορισμένα πράγματα, τα οποία 

έχουν δανειστεί άλλοι μαθητές, της προηγούμενης χρο-

νιάς. Φρόντισέ τα. ΜΗΝ τα καταστρέφεις. 

Επειδή δεν έχεις τα ίδια μαθήματα κάθε μέρα της εβδο-

μάδας, πρέπει να σκεφτείς τι θα πάρεις μαζί σου την επό-

μενη μέρα στο σχολείο. Ετοίμασε την τσάντα σου σύμ-

φωνα με το ημερήσιο πρόγραμμά σου. Βιβλία, τετράδια, 

υλικά για ζωγραφική, ρούχα για τη γυμναστική, κλπ. 

Προσοχή! Δεν ξεχνώ τίποτε δε σημαίνει κουβαλώ μαζί μου 

τα πάντα … Είναι πολύ βαρύ για σένα!!!  

Φρόντισε ώστε η σάκα σου να είναι πάντα πλήρης: στυ-

λό, μολύβια, μαρκαδόρους, χάρακα, κόλλα, κλπ.  

Βεβαιώσου ότι δεν έχεις ξεχάσει τίποτε στην τάξη ή στο 

εργαστήριο και ότι τα εργαλεία σου είναι σε καλή κατά-

σταση και έτοιμα για χρήση, για το επόμενο μάθημα 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πρόγραμμα: ένας πίνακας που έχει τα μαθήμα-

τα της ημέρας με τον καθηγητή που διδάσκει 

Ομάδα: για ορισμένα μαθήματα την εβδομάδα, 

η τάξη σου χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η μία κά-

νει ξένη γλώσσα πχ και η άλλη γυμναστική ή 

καλλιτεχνικά και υπολογιστές. Εσύ θα ανήκεις 

στην ίδια ομάδα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχο-

λικής χρονιάς. 

Εσωτερικός κανονισμός: είναι ένα φυλλάδιο 

που ορίζει τους κανόνες λειτουργίας του σχολεί-

ου. Πρέπει να το υπογράψεις, που σημαίνει ότι 

το έχεις διαβάσει και συμφωνείς με αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Οι πρώτες μέρες, ανακαλύπτω το Γυμνάσιο 

Έχεις το λόγο…. 

Γράψε εδώ τις σκέψεις σου 

 

Εδώ μπορείς να 

γράψεις τις σκέ-

ψεις σου, να 

κολλήσεις φωτο-

γραφίες, κλπ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η πρώτη μου τάξη, 

Μια νέα φάση  

Στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου, πολλά 

πράγματα αλλάζουν: θα α-

νακαλύψεις νέους χώρους, 

άλλους φίλους, νέα μαθή-

ματα, διάφορους καθηγη-

τές. Η Α’ τάξη είναι επίσης η συνέχεια 

του σχολείου. Θα ξαναμελετήσεις και θα 

εμβαθύνεις σιγά σιγά σε πράγματα που 

έχεις διδαχτεί. Θα αισθανθείς πιο ελεύθε-

ρος, αλλά σταδιακά θα πρέπει να πάρεις 

αποφάσεις  και να τις τηρήσεις. Δηλαδή 

να αντιμετωπίσεις τις ευθύνες σου. Θα δεις ότι τρία χρόνια θα πε-

ράσουν γρήγορα…! 

 

 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ, 

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ    Σελ.12 και 13 

Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ, 

ΤΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ      Σελ.14 και 15 

Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ, 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΟΥ ΕΥΘΥΝΕΣ                Σελ.16 και 17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η Πρώτη τάξη 

Πώς δουλεύω. 

(Σημειώνω όλες τις απαντήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό που κάνω. Μπορώ να διαλέξω πολλές απαντήσεις για την 

ίδια ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω με διαφορετικό τρόπο για την εργασία στο σπίτι και για τα μαθήματα.) 

Για πόση ώρα? 

Λίγο κάθε μέρα για …………………………………….. 

Το Σαββατοκύριακο για ……………………………….. 

Σχεδόν ποτέ …………………………………………… 

Ποια ώρα της ημέρας? Εργασία στο σπίτι Μάθημα 

Εγώ ο ίδιος αποφασίζω τη στιγμή που θα δουλέψω   

Αμέσως μετά την επιστροφή μου από το σχολείο   

Μετά το απογευματινό κολατσιό   

Μετά από λίγο παιχνίδι   

Άλλη στιγμή …………………………………….   

Ποιες στιγμές μέσα στην εβδομάδα?   

Προχωρώ με την εργασία μου πολλές μέρες πριν   

Την κάνω την προηγούμενη μέρα   

Την κάνω την τελευταία στιγμή   

Κάνω την περισσότερη εργασία μου το Σαββατοκύρια-

κο 

  

Περιμένω καμία αργία   

Σε άλλη στιγμή …………………………………………..   

Πού ?   

Στο Γυμνάσιο   

Στο δωμάτιό μου   

Μπροστά στην τηλεόραση   

Αλλού ………………………………………………….   

Μου αρέσει να δουλεύω με ησυχία   

Ο θόρυβος δεν με ενοχλεί όταν δουλεύω   
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Η προσωπική μου εργασία 

Πώς ? Εργασία Μάθημα 

Μαθαίνω απέξω το μάθημα, λέξη προς λέξη   

Προσπαθώ να καταλάβω, χρησιμοποιώντας δικές μου λέξεις   

Κρατώ σημειώσεις, για να θυμάμαι τις έννοιες   

Κάνω ερωτήσεις στον εαυτό μου για να σιγουρευτώ ότι το έμαθα   

Σημειώνω και μαθαίνω μόνο την κύρια ιδέα του μαθήματος   

Ξανακάνω τις ασκήσεις του σχολείου στο σπίτι, μόνος μου   

Με άλλον τρόπο………………………………………...   

Με ποιόν?   

Μόνος μου   

Κάποιος με βοηθάει λέγοντάς μου το μάθημα   

Ζητώ από τους γονείς μου να μου κάνουν ερωτήσεις   

Οι γονείς μου επιμένουν να μου κάνουν ερωτήσεις   

Βοηθάω τον εαυτό μου με ……………………...   

Δεν εργάζομαι μόνο στο σπίτι.   

Στο Γυμνάσιο, υπάρχει χώρος όπου μπορώ να προετοιμάσω τα μαθήματά μου   

   
            ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΈΝΑ ΜΑΘΗΜΑ, ΌΤΑΝ ΔΕΝ 

  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.  Λέω στον εαυτό μου ‘άστο, δεν πειράζει’ 

2. Ζητώ βοήθεια από κάποιον από την οικογένειά μου 

3. Προσπαθώ να βρω κάποια άκρη από το βιβλίο ή κάποιο βοήθημα 

4. Αντιγράφω από κάποιο συμμαθητή μέσα στην τάξη 

5. Ρωτάω τον καθηγητή μου 

6. Πηγαίνω στη βιβλιοθήκη για να βρω πιο πολλά στοιχεία 

7.      Το αφήνω και αρχίζω ένα άλλο μάθημα                                                                          ΝΑΙ     ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ 

Προετοιμάζομαι για ένα τεστ ή διαγώνισμα   

Διαβάζω αυτό που έγραψα ή έμαθα μέσα στην τάξη ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ξανακάνω, στο σπίτι μόνος μου, τις ασκήσεις που κάναμε ήδη στην τάξη ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μαθαίνω το μάθημα και το λέω απέξω ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βεβαιώνομαι ότι έχω μαζί μου όλα τα απαραίτητα (στυλό, σβήστρα, κλπ) ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ξαναδιαβάζω το μάθημα από το βιβλίο μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προσπαθώ να βρω πιθανές ερωτήσεις και να ξέρω τις απαντήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κατά τη διάρκεια του τεστ ή του διαγωνίσματος   

Δε μπορώ να το τελειώσω ΝΑΙ ΟΧΙ 

Φοβάμαι, γίνομαι νευρικός ΝΑΙ ΟΧΙ 

Απαντώ στις ερωτήσεις με τη σειρά που είναι στη φωτοτυπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γράφω πρώτα σε ένα πρόχειρο, αν αυτό επιτρέπεται ΝΑΙ ΟΧΙ 

Διαβάζω προσεκτικά τις οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ακόμη κι αν δεν έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, ξαναδιαβάζω αυτά 

που έγραψα 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μετά το τεστ ή το διαγώνισμα   

Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι ο βαθμός που πήρα είναι δίκαιος ΝΑΙ ΟΧΙ 

Διαβάζω τις παρατηρήσεις του καθηγητή μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Με βοηθούν να καταλάβω τα λάθη μου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Δεν καταλαβαίνω γιατί απέτυχα ΝΑΙ ΟΧΙ 

Δεν είχα καταλάβει ορισμένες ερωτήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ 

Έκανα λάθη αλλά όμως γνώριζα τις απαντήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ 

Το τελευταίο τεστ στο οποίο δεν πήρα καλό βαθμό ήταν στ………………   

Βρίσκω εξηγήσεις ……………………………………………………...   

Τα διαγνωστικά τεστ είναι σημαντικά. Πρέπει να μάθω να προετοιμάζομαι σωστά. 

Τα τεστ επιτρέπουν σε κάθε καθηγητή να 

παρακολουθεί την εργασία κάθε μαθητή 

ώστε να βεβαιώνεται αυτός ότι οι μαθη-

τές έχουν καταλάβει. Όσο για σένα, σου 

είναι χρήσιμα για να γνωρίζεις τι έχεις 

μάθει σε κάθε μάθημα και να βρεις τη 

θέση σου σε σχέση με άλλους μαθητές. Τα 

αποτελέσματα ανακοινώνονται σε κάθε 

μαθητή μέσα στην τάξη.  

Ο καθηγητής του κάθε μαθήματος δεν περιμένει τα 

ίδια πράγματα από εσένα. Θα σου εξηγήσει ποια μορ-

φή θα έχει το τεστ. Δεν υπάρχει μέθοδος προετοιμασί-

ας. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Μερικές συμ-

βουλές. Μην κάνεις επανάληψη μόνο πριν το τεστ αλ-

λά την προηγούμενη μέρα. Η νύχτα σε βοηθάει να μά-

θεις κάτι απέξω. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει 

να το καταλάβεις επίσης. Εάν δεν είσαι σίγουρος για 

την απάντησή σου, χρησιμοποίησε ένα πρόχειρο …. 
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Μήπως ήρθε η ώρα 

να κάνεις πράξη τις 

ευχές σου; 
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Τα τεστ και τα διαγωνίσματα 

ΤΕΣΤ   ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Ο βαθμός μου στο τελευταίο τεστ 

Α) Από 14 έως 20 (καλά έως άριστα)                                                                                           □ 

Β) Από 10 έως 13 (μέτρια)                                                                                                              □ 

Γ) Κάτω από 10 (ανεπαρκής)                                                                                                        □                                                              

Κατά τη διάρκεια του τεστ 

Α) Απάντησα σε όλα, όλες οι απαντήσεις σωστές                                                                     □ 

Β) Απάντησα σε όλα αλλά έχω μερικά λάθη                                                                              □ 

Γ) Δεν απάντησα σε όλα και έχω πολλά λάθη                                                                            □ 

Πώς προετοιμάστηκα; 

Α) Με επιμέλεια, ήξερα το μάθημα απέξω και έκανα επανάληψη στις ασκήσεις                □ 

Β) Μέτρια, ήξερα περίπου το μάθημα                                                                                        □ 

Γ) Μάλλον καθόλου, διαβάζοντας μια φορά το μάθημα                                                         □ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Εάν έχεις δύο ή τρία Α: Δεν είχες προβλήματα με το τεστ. Προετοιμάστηκες καλά και είχες 

καλά αποτελέσματα. Συνέχισε με αυτόν τον τρόπο ! 

Εάν έχεις δύο ή τρία Β: Τα αποτελέσματα σου δεν ήταν πολύ καλά, μπορείς να βελτιωθείς. 

Διάβασε ξανά τις προηγούμενες σελίδες αυτού του τετραδίου και  μελέτησε τις παρατηρήσεις  

του καθηγητή σου  στο τεστ και σκέψου αυτά που είπε μέσα στην τάξη. 

Εάν έχεις δύο ή τρία Γ: Δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος με τέτοιο αποτέλεσμα. Εάν αυ-

τό επαναληφθεί πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο της μελέτης σου. Ζήτα συμβουλές από τον κα-

θηγητή σου, ξαναδιάβασε τις προηγούμενες σελίδες αυτού του τετραδίου  και κυρίως μην 

απελπίζεσαι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η πρώτη τάξη 

 

Στο Γυμνάσιο, υπάρχουν πράματα που μου αρέσουν, όπως…. 

……………………………………………………………………………………. 

Υπάρχουν όμως και άλλα που θα ήθελα να δω να αλλάζουν, όπως…. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Είναι θέματα που οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν                                 ΝΑΙ    ΌΧΙ 

Εάν γίνει συζήτηση μεταξύ μας, μπορούμε να βρούμε μια λύση              ΝΑΙ   ΌΧΙ 

Εάν κάνουμε συζήτηση με τους ενήλικες, αυτοί θα μπορούσαν  

να μας βοηθήσουν                                                                                            ΝΑΙ    ΌΧΙ 

Έχω την ικανότητα να συνομιλώ με τους συμμαθητές μου                        ΝΑΙ    ΌΧΙ 

                                                           Με τους καθηγητές μου                         ΝΑΙ    ΌΧΙ 

Διηγούμαι αυτό που με κάνει να αισθάνομαι άσχημα στο Γυμνάσιό μου… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Όπως οι άλλοι μαθητές, έχεις κι εσύ ένα μέρος της ευθύνης για γεγονότα που συμβαίνουν στη σχολική ζωή 

και οφείλεις να το σέβεσαι. Είναι στο χέρι σου να χρησιμοποιείς τα μέσα που υπάρχουν. 

Οι εκλεγμένοι (5μελές και 15μελές) 

Στη διάρκεια του Α’ τριμήνου, θα ψηφίσεις τους 

υποψήφιους μαθητές που θα σε εκπροσωπούν 

σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων στο Γυμνά-

σιο. Εάν π.χ έχεις ένα πρόβλημα, ίσως αισθάνε-

σαι καλύτερα να μιλήσεις σε έναν από αυτούς 

παρά σε έναν ενήλικα. Οι εκλεγμένοι εκπρόσω-

ποι της Τάξης σου είναι εκεί για προβλήματα 

συλλογικά (πειθαρχίας, βίας, υγιεινής, κ,α)… 

Για να είναι αποτελεσματική η ψήφος σου, 

διαλέγεις αυτόν που είναι ικανός. 

Οι κανόνες για όλους 

Η συλλογική ζωή επιβάλει σε κάθε ένα από ε-

μάς να σεβόμαστε τους κοινούς κανόνες: Στο 

σχολείο αυτοί είναι καθορισμένοι από τους νό-

μους του Κράτους και τον εσωτερικό κανονισμό. 

Εάν δεν καταλαβαίνεις ορισμένους από αυτούς 

τους κανόνες, μπορείς να ζητήσεις να γίνει συ-

ζήτηση μέσα στην τάξη με τον υπεύθυνο καθη-

γητή. 
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Καινούργιες ευθύνες 

ΤΕΣΤ  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΕΊΜΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 5ΜΕΛΕΣ; 

1. Υπάρχουν πράγματα όπου θα ήθελα να συμβάλω ώστε να αλλάξουν                        ΝΑΙ  ΌΧΙ 

2. Πιστεύω ότι ο εσωτερικός κανονισμός είναι σημαντικός                                             ΝΑΙ  ΌΧΙ 

3. Έχω την ικανότητα να εκφράζομαι μπροστά σε ενήλικες                                            ΝΑΙ  ΌΧΙ 

4. Έχω την ικανότητα να μιλάω για το συμφέρον των άλλων                                        ΝΑΙ  ΌΧΙ 

5. Όταν υπάρχει μια διαφωνία, ξέρω να ελέγχω τον εαυτό μου                                    ΝΑΙ  ΌΧΙ 

6. Ασπάζομαι το ρητό «κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του»                                              ΝΑΙ  ΌΧΙ 

7. Γενικά, οι μαθητές της τάξης μου με συμπαθούν                                                           ΝΑΙ  ΌΧΙ 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Εάν έχεις συγκεντρώσει έξι ή περισσότερα ΝΑΙ: Είσαι ικανός να παίξεις ένα ρόλο 

στη σχολική ζωή. Είσαι από εκείνους που μπορούν να συμβάλλουν σε κάτι που 

χρειάζεται αλλαγή, μη διστάσεις να είσαι υποψήφιος στις μαθητικές εκλογές του 

5μελούς  (για την Τάξη σου) ή του 15μελούς συμβουλίου (για όλο το Γυμνάσιο) . 

ΚΑΝΩ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ  

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΙΔΕΕΣ 

Μέσα στην Τάξη σου και στο Γυμνάσιο όπως στη γειτο-

νιά σου ή στην πόλη όπου ζεις, η συλλογική ζωή δεν εί-

ναι δεδομένη: Για να γίνει αυτό, χρειάζεται προσπάθεια 

από όλους. Είναι δυνατό να υπάρξουν διαφωνίες, συ-

μπλοκές ή βίαιες πράξεις ανάμεσα στους μαθητές ακόμα 

και ένταση με καθηγητές. Δεν πρέπει να διστάσεις να 

ζητήσεις από τον καθηγητή σου να συζητήσετε μέσα 

στην Τάξη. Ο διάλογος είναι η μόνη μέθοδος για να επι-

λυθεί μια κατάσταση διένεξης. Είναι καλύτερο να δίνεις 

εξηγήσεις από το να δίνεις (και να παίρνεις) μπουνιές. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Εκλεγμένος: κάποιος που εκλέγεται από τη δύ-

ναμη της Τάξης του για να εκπροσωπεί το σύνο-

λο των μαθητών 

Υποψήφιος: κάποιος που παρουσιάζεται στις 

εκλογές και ζητάει την ψήφο σου 

Συλλογικός: αφορά πολλά άτομα 

Η ώρα για την Τάξη μου: είναι η ώρα κατά την 

οποία μπορείς να συζητάς με τον καθηγητή σου 

για οτιδήποτε συμβαίνει στην Τάξη σου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η πρώτη Τάξη, μία καινούργια 

φάση στη ζωή μου 

Ίσως ήρθε η στιγμή 

να πάρω αποφάσεις ! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   Συνυπάρχω με άλλους μέσα στο Γυμνάσιο μου 

Η ζωή στο Γυμνάσιο δημιουργεί ένα σύνολο. Δεν είσαι μόνο ένας μαθητής που μαθαίνει με 

τη βοήθεια των καθηγητών σου. Είσαι επίσης ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε άλλα 

άτομα στο Γυμνάσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συλλογικότητας, εμπλουτί-

ζονται τα ερεθίσματά σου ώστε να γίνεις ένας υπεύθυνος ενήλικας μια μέρα. Για 

ότι κάνεις μέσα στο Γυμνάσιο, είναι σημαντικό να αισθάνεσαι ωραία και άνετα. 

Ακόμα κι αν είσαι ο πιο νέος σε ηλικία, θα έχεις, κάθε μέρα, την ευκαιρία να α-

ναρωτηθείς, να δράσεις, να αποδείξεις ότι είσαι ένα υπεύθυνο άτομο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Περιγράφω πως περνάω στο 

Γυμνάσιο. 

Στην αυλή, οι μαθητές …………….. 

………………………………………

………………………………………

………………………………………. 

Διαπιστώνω ότι ……………………. 

………………………………………

………………………………………

………………………………………. 

Έξω από την τάξη, αυτό που μου 

αρέσει στο Γυμνάσιο είναι ………. 

………………………………………

………………………………………. 

Και αυτό που δεν μου αρέσει καθό-

λου είναι ……………………………. 

………………………………………

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ            σελ.20-21 

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ σελ.22-23 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥ, 

Είναι καιρός να δηλώσεις συμμε-

τοχή στις δραστηριότητες του σχο-

λείου σου, να βγεις από την απο-

μόνωση... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   Αυτά που μαθαίνω στην Α’ Τάξη 

Στην Α’ τάξη, θα έρθεις σε επαφή με μαθήματα που γνωρίζεις ήδη. Όμως αυτά δεν 

είναι επανάληψη αυτών που έκανες πριν διότι τα προγράμματα είναι διαφορετικά 

και σε μερικά θα εμβαθύνεις περισσότερο σε όσα ήδη γνωρίζεις. 

Θα ανακαλύψεις επίσης και άλλα μαθήματα που είναι καινούργια 

για σένα.   Δεν πρέπει όμως να παραμελήσεις κανένα από αυτά. 

Κάθε μάθημα σου δίνει τη δυνατότητα να αναρωτηθείς, να κατα-

νοήσεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου και να αντιδράσεις ή να 

πάρεις θέση. 

Στο Δημοτικό μου άρεσε να 

μαθαίνω …………………… 

………………………………. 

διότι ……………………….. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Στο Γυμνάσιο …………….. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………. 

Αυτά που μαθαίνω  

μέσα στο μάθημα                     Σελ.26 

 

Αυτά που μαθαίνω 

Σε κάθε μάθημα                       Σελ.28 
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Αυτά που μαθαίνεις 

στο Γυμνάσιο σχημα-

τίζουν ένα σύνολο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Αυτά που μαθαίνω 

 

Στα παρακάτω μικρά κείμενα, οι λέξεις ή ομάδες λέξεων που είναι υπογραμμι-

σμένες δίνουν την εικόνα αυτών που κάνεις μέσα στην τάξη. Διαλέγεις δύο ή τρία 

και εκφράζεις τη γνώμη σου για το τι συμβαίνει στη δική σου περίπτωση στα διά-

φορα μαθήματα. 

• Δεν είναι μόνο στα ελληνικά που πρέπει να διαβάζω και να γράφω. 

         Με το ίδιο τρόπο, σε όλα τα μαθήματα, μου ζητούν να πάρω το λόγο.  

         Οφείλω να χρησιμοποιώ ένα λεξιλόγιο με ακρίβεια, τόσο στα προφορικά όσο και στα γραπτά. 

 

• Στην τάξη, δεν είμαι μόνος/η. Οφείλω να ακούω τους άλλους μαθητές για να καταλαβαίνω, να προ-

σέχω τι τους λέω και τον τρόπο που τους το λέω. Στη διάρκεια μιας συζήτησης, υπερασπίζομαι τη 

δική μου άποψη, αλλά χωρίς αντιπαλότητα. 

 

• Ανάλογα με την άσκηση, μου ζητούν να εφεύρω, να φανταστώ, να διηγηθώ, ή να αναζητήσω,             

να βρω μία πληροφορία, να συγκρίνω ή ακόμα να βάλω σε διάταξη λέξεις, ιδέες ή τις γνώσεις μου. 

 

Μπορώ στη συνέχεια να διαλέξω άλλες λέξεις και να διηγηθώ άλλες εμπειρίες. 

Στην Α’ τάξη θα ανακαλύψεις και άλλα μαθήματα και διαφορετικά προγράμματα 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Στην Α’ τάξη υπάρχουν πολλά που σε περιμένουν να 

τα ανακαλύψεις. Θα μάθεις με μεγαλύτερη λεπτομέ-

ρεια αυτά που έχεις διδαχτεί τα προηγούμενα χρόνια 

αλλά και θα εξερευνήσεις καινούργια πεδία γνώσε-

ων. Η δική σου δουλειά κινδυνεύει να γίνει πιο περί-

πλοκη, κάτι που είναι φυσικό. Στο πρόγραμμα σου 

έχει γίνει προσπάθεια να ώστε τα μαθήματα να μοι-

ραστούν μέσα στην εβδομάδα με τέτοιο τρόπο που 

να μπορείς να τα παρακολουθήσεις με άνεση. Έτσι 

θα μπορέσεις να ανακαλύψεις τον κόσμο και να τον 

καταλάβεις. Δε θα αδιαφορήσεις για ορισμένα μαθή-

ματα. Μη σκεφτείς ακόμα ότι υπάρχουν μαθήματα 

ειδικά για κορίτσια ή αγόρια! 

Για να σημειώσεις πρόοδο σε οποιοδήποτε μάθημα, 

θα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά που έμαθες όχι μόνο 

σε ένα μάθημα, όχι μόνο στο Γυμνάσιο, αλλά και 

έξω από αυτό, στο σπίτι, στις διακοπές σου, διαβά-

ζοντας ένα βιβλίο ή κάνοντας ένα σπορ. 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τι είναι ένα πρόγραμμα? Είναι όλα αυτά 

που οφείλεις να μάθεις και να μάθεις να 

κάνεις κάθε χρονιά. Τα προγράμματα 

κάθε μαθήματος σχηματίζουν τα κομμά-

τια ενός πάζλ. Εάν λείπουν κομμάτια το 

έργο χάνει την έννοια του. 

Γιατί χρειάζεται πρόγραμμα?  

Διότι όλοι οι μαθητές της Α’ τάξης στην 

Ελλάδα μαθαίνουν τα ίδια πράγματα. 

Διαπιστώνεις ότι δεν είναι στη διάθεση 

του καθηγητή να διαλέξει αυτό που δι-

δάσκει... 
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Εδώ, μπορείς να  γράψεις, 

να  κολλήσεις ή να ζωγρα-

φίσεις ότι θέλεις 
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Μέσα στο μάθημα 

Τώρα διηγούμαι… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................................. 

Ίσως στο Γυμνάσιο ορισμένα μαθήματα να μη σου αρέσουν καθόλου και να μη πά-

ρεις καλούς βαθμούς σε όλα. Είναι καλό να επωφεληθείς από την αρχή στο σχολείο. 

Ίσως να μην έχεις καταλάβει ότι μια χρονιά στο Γυμνάσιο είναι ένα γιγάντιο παι-

χνίδι κατασκευών. Κάθε ώρα μαθήματος, κάθε εργασία που σου ζητάει ο καθηγη-

τής, έχει τη σημασία της. Είναι στο χέρι σου να συγκεντρώσεις και να διευθύνεις 

όλα τα στοιχεία για μία συνοχή. Φαντά-

σου πιο θα ήταν το αποτέλεσμα 

εκτέλεσης ενός μουσικού 

κομματιού εάν λείπει 

ένας μουσικός ή κάποιος 

τραγουδάει φάλτσα! 

Ε- άν παραμελείς ένα μάθη-

μα, η χρονιά σου θα είναι σαν ένα 

μουσικό κομμάτι που ακούγεται χάλια !!! 

Αυτό που μαθαίνεις στο 

Γυμνάσιο σχηματίζει 

ένα σύνολο. Λίγο ενδια-

φέρει εάν αυτό γίνεται 

στη Γεωγραφία, στη 

Γλώσσα ή στη Μουσική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Αυτά που μαθαίνω σε κάθε μάθημα 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, κολάζ… Θα δημιουργήσεις και θα ανα-

λύσεις για να καταλάβεις τι είναι η τέχνη του χτες και του σήμερα. Θα 

αποκτήσεις το δικό σου γούστο και τη δική σου ευαισθησία. 

ΜΟΥΣΙΚΗ  

Η μουσική είναι παντού γύρω σου. Σου αρέσουν ορισμένα είδη και 

άλλα όχι. Θα ανακαλύψεις ότι υπάρχουν πολλά είδη που μπορεί να σε 

αγγίξουν, εάν τα ακούσεις! Τραγουδώντας θα καταλάβεις τα συναισθή-

ματα που δίνει σε κάποιον που τραγουδάει και σε αυτούς που ακούνε. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Σου επιτρέπει να εξασκηθείς σε αθλήματα που ήδη γνωρίζεις και να 

ανακαλύψεις κι άλλες δραστηριότητες. Μόνος ή μέσα σε μια ομάδα, θα 

μάθεις να ελέγχεις τις αντιδράσεις σου και ακόμα να δέχεσαι να χά-

νεις… Η γυμναστική δεν κάνει καλό μόνο στους μύες … 

ΙΣΤΟΡΙΑ—ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Πού κατοικούν οι άνθρωποι? Πώς ζουν? Η γεωγραφία δίνει απαντή-

σεις για τον κόσμο σήμερα και η ιστορία, για το παρελθόν 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Θα γνωρίσεις άλλους κώδικες επικοινωνίας, πολιτιστικά στοιχεία, τη 

γραφή της γλώσσας, την ομιλία. Ευκαιρία να γνωρίσεις και νέους από 

άλλες χώρες 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Στο Γυμνάσιο, δεν αρκεί να βρεις το αποτέλεσμα. Πρέπει να εξηγήσεις 

και πώς το βρήκες, να αποδείξεις ότι η λογική σου είναι αποδεκτή, να 

πεις τους κανόνες και τη μέθοδο που χρησιμοποίησες. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Σε τι χρησιμεύει να  

μαθαίνω κάτι? 

Έμαθες ήδη πολλά πράγματα 

στο Δημοτικό σχολείο. Όμως 

υπάρχουν ακόμα πολλές ερωτή-

σεις στις οποίες δεν μπορείς να 

δώσεις απαντήσεις. Αυτός ακρι-

βώς είναι ο στόχος του Γυ-

μνασίου. Να σου δώσει πρό-

σβαση σε απαντήσεις. Τα μαθή-

ματα σου προσφέρουν, το καθέ-

να χωριστά καινούργια μέσα για 

να κατανοήσεις τι συμβαίνει 

γύρω σου, να σε κάνει να εισα-

κουστείς,  να ενεργήσεις, να 

επέμβεις.  

Η ποικιλία των πράξεων σου 

στο Γυμνάσιο σε βοηθάει να 

μεγαλώσεις, να κατανοήσεις και 

να σέβεσαι τους άλλους, να ανα-

καλύψεις μέσα σου καινούργιες 

δυνατότητες, να χτίσεις την 

προσωπικότητά σου. 

Με ποιο τρόπο; 

Οι καθηγητές και οι άλλοι ενή-

λικες στο Γυμνάσιο είναι εκεί 

για να σου εξηγήσουν, να σε 

συμβουλέψουν, να σου δείξουν 

εμπιστοσύνη. Αλλά είναι στο 

χέρι σου, σιγά-σιγά να οργανώ-

σεις μόνος σου τη μελέτη σου, 

το χρόνο για διάβασμα, για 

προετοιμασία στο σπίτι. Μόνος 

σου θα εμπλακείς στη διαδικα-

σία, στην προσπάθεια συμμετο-

χής, κατανόησης, εμπέδωσης 

του μαθήματος. 

Σε κάθε περίπτωση μη διστά-

σεις να ζητήσεις βοήθεια από 

τους καθηγητές σου. 

Μέθοδος της Ατομικής Εργασίας, σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις σε 
επαφή με τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με: Θεωρητ-ική μελέ-
τη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας / 
Παρουσίαση της εργασίας. 

Ένα παιχνίδι κατανόησης αλλά και ανακάλυψης των ποικίλων χαρα-
κτηριστικών ενός κειμένου: της γραμματικής και συντακτικής τους δο-

Mε την Oδύσσεια θα γυρίσετε περισσότερο από τρεις χιλιάδες χρόνια 
πίσω, για να παρακολουθήσετε το ταξίδι του Oδυσσέα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   Ο απολογισμός μου  

για όλη τη διάρκεια της χρονιάς 

Είναι φυσικό να θέλεις να  ξέρεις, αν αυτά που έμαθες κατά τη διάρκεια της χρο-

νιάς, είναι δικό σου απόκτημα και έχουν μείνει στο μυαλό σου. Για το λόγο αυτό 

υπάρχουν διαγωνίσματα και έλεγχοι βαθμολογίας. Πριν την επίδοση των βαθμών 

προόδου, κάθε καθηγητής συμπληρώνει το βαθμό σου, στην ατομική σου καρτέλα, 

για κάθε τρίμηνο. Μετά  προστίθενται όλοι οι βαθμοί του κάθε μαθήματος και έτσι 

‘βγαίνει’ ο γενικός σου βαθμός για κάθε τρίμηνο. Στο τέλος κάθε τριμήνου, συνε-

δριάζουν όλοι μαζί οι καθηγητές. Συζητούν για την πρόοδό σου και για τη συμπε-

ριφορά σου. Έχοντας στα χέρια σου τους βαθμούς σου, αφού επισκεφτούν το Γυ-

μνάσιο οι γονείς σου, μπορείς να ξέρεις σε πιο από τα μαθήματα πρέπει να κάνεις 

πιο μεγάλη προσπάθεια. 

Μπορώ να φανταστώ πώς 

συνεδριάζουν… 

Οι καθηγητές ……………….. 

………………………………

………………………………. 

Οι γονείς των μαθητών …… 

………………………………

………………………………. 

Τι μπορούν να πουν για μέ-

να στη συνεδρίαση ………. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………... 

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ          Σελ. 30 

 

ΤΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ           Σελ. 31 

 

ΤΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ           Σελ. 32 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   Ο απολογισμός μου για  

                             το Α’ τρίμηνο 

Έχει ήδη περάσει ένα τρίμηνο. 

Είναι καιρός να κάνεις τον απολογισμό σου. 

Συμπληρώνω  1= πολύ    2= μέτρια     3= καθόλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε τρεις μήνες, έχω την εντύπωση ότι έχω μάθει πολλά για …………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Μου αρέσει να βρίσκομαι στο Γυμνάσιο διότι …………………………………………. 

…………………..αλλά δεν μου αρέσει …………………………………………………... 

Τα μαθήματα που αγαπώ όπου τα πήγα καλά 

Νέο ελληνική Γλώσσα              □ 

Λογοτεχνία                                □ 

             □ 

Μαθηματικά                              □              □ 

Ιστορία                                       □              □ 

Γεωγραφία                                 □              □ 

Ξένες γλώσσες                            □              □ 

Τεχνολογία                                □ 
Πληροφορική                            □ 

             □ 

Θρησκευτικά                             □              □ 

Μουσική                                    □              □ 

Γυμναστική (Φυσική Αγωγή) □              □ 

Αρχαία ελληνικά                      □              □ 

Βιολογία                                    □              □ 

Καλλιτεχνικά                            □              □ 



Σελίδα 32  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   Ο απολογισμός μου για  

                             το Β’ τρίμηνο 

Σε λίγο, οι διακοπές των Χριστουγέννων. 

Πέρασαν ήδη 4 μήνες, αλλά δεν έχει ακόμα τελειώσει η χρονιά. 

                 Συμπληρώνω  1= πολύ    2= μέτρια     3= καθόλου 

Τα μαθήματα στα ο-

ποία  είναι ανάγκη 

να  βελτιωθώ, στο Γ’ 

τρίμηνο,  είναι……… 

………………………. 

………………………. 

Ξέρω τον τρόπο για 

να βελτιωθώ   ΝΑΙ/

ΌΧΙ   

Χρειάζομαι κάποιον 

να με βοηθήσει ΝΑΙ/

ΌΧΙ 

Συζήτησα με ένα κα-

θηγητή  ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Για να έχω καλύτερα 

αποτελέσματα στο 3ο 

τρίμηνο, υπόσχομαι 

να κάνω τα παρακά-

τω …………………… 

……………………….. 

………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….   

 

Τα μαθήματα που αγαπώ όπου τα πήγα καλά 

Νέο ελληνική Γλώσσα              □              □ 

Μαθηματικά                              □              □ 

Ιστορία                                       □              □ 

Γεωγραφία                                 □              □ 

Ξένες γλώσσες                            □              □ 

Τεχνολογία                                □              □ 

Θρησκευτικά                             □              □ 

Μουσική                                    □              □ 

Γυμναστική (Φυσική Αγωγή) □              □ 

Αρχαία ελληνικά                      □              □ 

Βιολογία                                    □              □ 

Καλλιτεχνικά                            □              □ 



Σελίδα 33  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   Ο απολογισμός μου για  

                             Το Γ’ τρίμηνο 

Να που έφτασε το τέλος Μαΐου. 

Δεν έχει ακόμα τελειώσει η χρονιά. Έχεις να μελετήσεις για τις  

προαγωγικές εξετάσεις ! 

                 Συμπληρώνω  1= πολύ    2= μέτρια     3= καθόλου 

Προσέχω το πρόγραμμα 

εξετάσεων της Τάξης 

μου. 

Ξέρω την ώρα και τη 

διάρκεια των εξετάσεων. 

Φροντίζω να κάνω επα-

νάληψη σε όλη την ύλη 

που διδάχτηκα . 

Έχω πάντα μαζί μου 

στην τάξη τα απαραίτη-

τα όργανα για κάθε μά-

θημα. 

Δεν ξοδεύω τον χρόνο 

μου σε άλλα πράγματα 

παρά μόνο στη μελέτη. 

Προσέχω τη διατροφή 

μου κάθε μέρα και  κοι-

μάμαι όσες ώρες  είναι 

απαραίτητες. 

Είμαι πάντα στο Γυμνά-

σιο ΠΡΙΝ χτυπήσει το 

κουδούνι. Δε βιάζομαι 

να παραδώσω το γραπτό μου. Το διαβάζω ξανά και το διορθώνω, αν χρειαστεί.  

ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΣΒΗΣΤΙΚΟ όταν κάνω λάθη. 

Τα μαθήματα που αγαπώ όπου τα πήγα καλά 

Νέο ελληνική Γλώσσα              □              □ 

Μαθηματικά                              □              □ 

Ιστορία                                       □              □ 

Γεωγραφία                                 □              □ 

Ξένες γλώσσες                            □              □ 

Τεχνολογία                                □              □ 

Θρησκευτικά                             □              □ 

Μουσική                                    □              □ 

Γυμναστική (Φυσική Αγωγή) □              □ 

Αρχαία ελληνικά                      □              □ 

Βιολογία                                    □              □ 

Καλλιτεχνικά                            □              □ 



Σελίδα 34  

 

 

Σύλληψη της ιδέας, μετάφραση από τη Γαλλική 

γλώσσα, επένδυση, σχεδιασμός, επιλογή ύλης, 

επεξεργασία κειμένου, μετατροπή σε ηλεκτρο-

νική μορφή ... 

Σχολικός Σύμβουλος  

Γαλλικής γλώσσας Δ.Ε.  

Κεντρικής Μακεδονίας 

Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση 

Φεβρουάριος 2014 



Σελίδα 35  

 

‘Στη μελέτη, το πιο δύσκολο είναι να ανάψεις τη μι-

κρή λάμπα του μυαλού. Μετά, αυτή καίει μόνη της’ 

Όσο πιο πολλά γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ σου αρέσει 

Διαβάζω σημαίνει πίνω 

και τρώω. Το πνεύμα 

που δε διαβάζει αδυνα-

τίζει όπως το σώμα που 

δεν τρέφεται. 

Να μη μιμείστε τίποτε και κανένα. Αυτός που αντιγράφει ένα 

λιοντάρι γίνεται μια μαϊμού 

Η ελευθερία συνίσταται  στο να μπορείς να κάνεις αυτό 

που δεν ενοχλεί τους άλλους γύρω σου 

Η καλλιτεχνική δημιουργία 

κάνει τη ζωή πιο έντονη 

Το όφελος από τη 

μελέτη μας είναι 

να γινόμαστε κα-

λύτεροι και σοφό-

τεροι 


