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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα : «Βραχύβια δράση µετάβασης από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο». 

 

 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

συµµετείχε σε πρόγραµµα που οργάνωσαν οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους 

και το ΚΕΣΥΠ Τρίπολης και είχε ως θέµα την οµαλή µετάβαση των µαθητών της Στ΄ 
∆ηµοτικού στο Γυµνάσιο. 

 Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 και τα σχολεία 

που συµµετείχαν ήταν τα εξής:  

• 10
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Τρίπολης  

• 1
ο
 Γυµνάσιο Τρίπολης  

• 12
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Τρίπολης  

• 3
ο
 Γυµνάσιο Τρίπολης  

• 4
ο
 Γυµνάσιο Τρίπολης  

• ∆ηµοτικό Σχολείο Λεβιδίου  

• Γυµνάσιο Λεβιδίου 

 Πιο συγκεκριµένα από το Κέντρο Πρόληψης υλοποιήθηκαν 3 συναντήσεις µε τους 
µαθητές της Στ΄ τάξης ∆ηµοτικού που είχαν ως στόχο τα παιδιά:  

• να βοηθηθούν µε κατάλληλες παρεµβάσεις να µιλήσουν για τις αλλαγές και τα 

συναισθήµατα που τους προκαλεί η µετάβαση στο Γυµνάσιο, ώστε να 

αντιµετωπίζουν τη νέα κατάσταση µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία,  

• να συνειδητοποιήσουν πως είναι άτοµα µοναδικά µε δυνάµεις και ικανότητες και να 

ενισχύσουν την αυτοεκτίµηση τους, 

• να εφαρµόσουν την κριτική σκέψη που θα τους βοηθήσει να παίρνουν αποφάσεις. 

 Είναι σηµαντικό να υποστηρίζονται οι µαθητές που φοιτούν στην Στ΄ τάξη του 

∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερο εξελικτικό στάδιο που συνδέεται µε 
έντονο άγχος, αυξηµένους φόβους, ανησυχίες και λύπη για αυτό που αφήνουν, αλλά και 
χαρά, ενδιαφέρον και προσµονή για το νέο σχολικό πλαίσιο και τις καινούργιες εµπειρίες 

που αυτό συνεπάγεται. Άλλωστε, έχει φανεί ότι η πρόληψη είναι αποτελεσµατική όταν 

αρχίζει νωρίς στη ζωή ενός παιδιού και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους, ώστε να 

αντιµετωπίζονται κάθε φορά οι ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών και να διευκολύνονται στο 

µεγάλωµά τους. 

 


