
6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ 
εκπαίδευςησ;

Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ

Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ



Σο Δίκτυο…

 υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ 
(www.innovation.edu.gr)

 υντονίηει τθν ερευνθτικι ςυνεργαςία οργανιςμϊν και 
φορζων ςε Διεκνζσ επίπεδο (www.menon.org)

 Εταίροσ του Προγράμματοσ Q4I (q4i-schools.eu)

http://www.innovation.edu.gr/
http://www.menon.org/




Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΑΗ
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΑΗ

Σα παιδιά καλοφνται να 
προςαρμοςτοφν ς’ ζνα νζο 

εκπαιδευτικό πλαίςιο, το Γυμνάςιο, 
που δεν γνωρίηουν πϊσ λειτουργεί 

και τι το διαφοροποιεί από το 
οικείο ςε αυτοφσ Δθμοτικό χολείο. 



ΟΙ ΑΞΟΝΕ

1οσ Άξονασ

• Ψυχοκοινωνική 
Τγεία  

• Πρόληψη 
επιθετικήσ 
ςυμπεριφοράσ

2οσ Άξονασ

• Εκπαίδευςη

• φνδεςη 
αναλυτικϊν 
προγραμμάτων, 
γνωριμία με 
νζα μαθήματα

3οσ Άξονασ

• Κανονιςμόσ 
Λειτουργίασ

• Εξωδιδακτικζσ 
δράςεισ 

• υμβουλευτική



1οσ ΑΞΟΝΑ – Ψυχοκοινωνική Τγεία…

 Εκπαίδευςθ ομοτίμων (τμιμα Β5)

 Διαχείριςθ κρίςεων

 Δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ

 Διερεφνθςθ επικετικισ ςυμπεριφοράσ

 Γνωριμία με τουσ νζου χϊρουσ

 Βιωματικζσ κοινζσ δράςεισ

 Παιχνίδια ενδυνάμωςθσ ςχζςεων

 Προϊκθςθ εκελοντιςμοφ

 Αγϊνασ μπάςκετ (Δθμοτικό – Γυμνάςιο)

 Δθμιουργία αφίςασ κατά του ρατςιςμοφ

επιστροφή



 φνδεςη ΑΠ Α/θμιασ – Δ/θμιασ

 Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ:

- Φιλολογικϊν

- Μαθηματικϊν

- Αρχαίων Ελληνικϊν

- Φυςικϊν Επιςτημϊν.

2οσ ΑΞΟΝΑ – Παιδαγωγική Προςζγγιςη

επιστροφή



 Ενθμζρωςθ από Δντθ πάνω ςε 
κζματα χολικοφ Κανονιςμοφ

 Παρουςίαςθ των δράςεων και των 
ομάδων του Γυμναςίου

 Διακρίςεισ του 2ου Γυμναςίου ςε 
διαγωνιςμοφσ

 Κοινόσ εορταςμόσ τθσ Παγκόςμιασ 
Ημζρασ κατά του Ρατςιςμοφ και 
τθσ Ξενοφοβίασ (21 -3 -2014)

 υμμετοχι ςτθν Παγκόςμια 
Εκςτρατεία Κακαριςμοφ “Let’s Do 
it World - Let’s do it Greece” (6 – 4 
– 2014)

3οσ ΑΞΟΝΑ – ΕΞ/ΚΕ ΔΡΑΕΙ – ΧΟΛ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ
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 Μετά το Γυμνάςιο Σι; – Ενθμζρωςθ από το ΚΕΤΠ

 υνεργαςία με τθν ΕΑΕ (http://www.ease.gr/)

 Ενθμζρωςθ τθσ Γ’ Γυμναςίου από τον Διευκφνων φμβουλο 
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ςτθν εταιρεία McCain Hellas κ. 
Γιϊργο Γκόνο

3οσ ΑΞΟΝΑ – ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΝΣΟΠΙΑΜΕ

Μακθςιακά

υναιςκθματικά

Κτιριακά

Διαδικαςτικά

Δραςτθριότθτεσ

• Καινοφργια μακιματα

• Περιςςότερεσ γνϊςεισ

• Νζοι φίλοι & κακθγθτζσ

• Νζο τμιμα

• Αλλαγι αικουςϊν

• Νζοι χϊροι

• Κανονιςμόσ ςχολείου

• Λειτουργία 

• Εξωςχολικζσ Δράςεισ

• Προγράμματα 



Α ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ…..

2ο Γυμνάςιο Κιλκίσ – Β5

5ο Δθμοτικό Κιλκίσ – Σ’



ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 υναιςκθματικι και νοθτικι ωριμότθτα των μακθτϊν.

 Μακθςιακζσ απαιτιςεισ.

 Αναγκαιότθτα δθμιουργίασ νζων, πιο διευρυμζνων κοινωνικϊν
ςχζςεων ςτο περιβάλλον του ςχολείου.

 Διάκεςθ χρόνου για δράςεισ ςχολικισ καινοτομίασ.

 Διάκεςθ χρόνου για εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ.



ΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

 Καλωςόριςμα ςτθν τάξθ μου - Γνωριμία με τουσ μακθτζσ.

 Σα παιδιά  μζςα  από  τον  διαδραςτικό πίνακα  είχαν τθν 
ευκαιρία  «να ξεφυλλίςουν»  το βιβλίο των Μακθματικϊν 
τθσ Αϋ Γυμναςίου. 

 Παρατιρθςαν ότι το βιβλίο χωρίηεται ςε δφο 
ενότθτεσ τθν Άλγεβρα και τθν Γεωμετρία.

 Σα παιδιά χρθςιμοποίθςαν τον διαδραςτικό πίνακα πότε
γράφοντασ πάνω ςε αυτόν και πότε λφνοντασ προβλιματα
με τθν μορφι «μικροπειραμάτων» και προςομοιϊςεων
του ψθφιακοφ ςχολείου- του Τπουργείου Παιδείασ.



 Αςχολθκικαμε με τισ εξιςϊςεισ και τισ παραςτάςεισ
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν προτεραιότθτα των πράξεων.
Σουσ δόκθκε και μια μικρι ιδζα για το ςφνολο των
ρθτϊν αρικμϊν (νζο πεδίο) το οποίο διαφοροποιεί και
τθν φλθ του γυμναςίου από το αυτι του δθμοτικοφ.

 Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζδειξαν ςτθν γεωμετρία και
ςυγκεκριμζνα ςτθ κεματικι ενότθτα τθσ αξονικισ και
τθσ κεντρικισ ςυμμετρίασ.

 Αςχολθκικαμε με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ γεωμετρίασ
και δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν διατφπωςθ των
οριςμϊν.



 Ζγινε ζνασ διάλογοσ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ του
γυμναςίου ςε ςχζςθ με το δθμοτικό ςτο πεδίο των
μακθματικϊν.

 Η δειγματικι διδαςκαλία διιρκθςε μία διδακτικι ϊρα…

 Σο κλίμα ιταν υπζροχο και υπιρχε άψογθ ςυνεργαςία
με το δάςκαλο. Σα παιδιά ζδειχναν ενκουςιαςμζνα και
είχαν ενεργι ςυμμετοχι ςτο μάκθμα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ

ΣΩΝ ΣΟΧΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ

 Ερωτθματολόγια

 υηιτθςθ ςε ομάδεσ και παρουςίαςθ δράςεων κι 
εντυπϊςεων 

 υηιτθςθ ςε επίπεδο εκπαιδευτικϊν των 2 ςχολείων κι 
Εκπαιδευτικϊν

 Αξιοποίθςθ των ςυμπεραςμάτων.


