
Καλωσορίζοντας την Α’ 

Γυμνασίου

Εμπόδια και γέφυρες



Στα πλαίσια της διερεύνησης του βαθμού ετοιμότητας των μαθητών ως προς την

μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, πραγματοποιήθηκε στατιστική ερεύνα στο

σχολείο την εβδομάδα 31-10-2022 έως 4-11-2022.



Ερωτηματολόγιο

 Σκοπός η διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των μαθητών που έρχονται από 

το Δημοτικό να ενταχθούν στην Α΄ Γυμνασίου.

 Στο δυναμικό της Α τάξης τα κορίτσια περισσότερα από τα αγόρια και το μεγαλύτερο ποσοστό
των μαθητών προέρχονται από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

 Το 1/3 των μαθητών έχει κάποιο αδελφό/αδελφή στο σχολείο



 Η ενημέρωση των μαθητών για το Γυμνάσιο προέρχεται κυρίως από το 

οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από το Δημοτικό 
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Συναισθήματα για το Γυμνάσιο

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες δήλωσαν ότι έχουν ανάμικτα συναισθήματα, με

το 72% να δηλώνει άγχος και το 71% χαρά, το 50% ενθουσιασμό και το 56%

αγωνία

 Τα θέματα που περισσότερο τους ανησυχούν είναι τα διαγωνίσματα, οι

βαθμοί και οι εξετάσεις.

 Θεωρούν ότι θα δυσκολευτούν με τις εξετάσεις, τα πολλά μαθήματα αλλά

και με τις απουσίες και την αλλαγή της καθημερινότητας
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Συναισθήματα για το Γυμνάσιο

 Στα θετικά ανέφεραν τους κυρίως τους νέους φίλους και τις δραστηριότητες
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Τι νομίζετε θα σας αρέσει περισσότερο στο γυμνάσιο;



Εσωτερικός κανονισμός

 Το 78,8% των μαθητών και μαθητριών γνωρίζει ότι

υπάρχει εσωτερικός κανονισμός και 62,5% ξέρει ότι

μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του σχολείου για να

βρει τον κανονισμό.

 Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες ξέρουν ποιος είναι ο

υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος τους.

 Σε μεγάλο ποσοστό ξέρουν που να απευθυνθούν αν

προκύψει κάποιο πρόβλημα σε ώρα λειτουργίας του

σχολείου.

 Επίσης, σχεδόν όλοι οι μαθητές/τριες γνωρίζουν ότι στο

προσωπικό του σχολείο συγκαταλέγονται ψυχολόγος και

κοινωνικός λειτουργός.



Μετά από δύο μήνες μαθημάτων υπάρχει ένα 6%

που δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια μαθήματα

διδάσκεται!

Το ¼ των μαθητών/τριων δεν γνωρίζουν τον τρόπο

αξιολόγησής του στο Γυμνάσιο.

Σχεδόν όλοι (95,5%) οι μαθητές/τριες έχουν

ενημερωθεί για το τι ισχύει με τις απουσίες στο

Γυμνάσιο.

Το 92,4% έχει θετική άποψη για τη λειτουργία των

εργαστηρίων.



Χαρακτηρίζουν «ενδιαφέρον» το γεγονός ότι στο Γυμνάσιο 

σε κάθε μάθημα έχουν διαφορετικό καθηγητή/τρια.



Χαρακτηρίζουν τους καθηγητές/τριες τυπικούς και αυστηρούς


