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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

1) Η Μαργκό ήταν τρομοκρατημένη, επειδή σκεφτόταν/σκέφτηκε ότι θα είχε 

αυστηρούς καθηγητές. 

2) Ένας ολοστρόγγυλος κύριος με μουστάκι είπε στους μαθητές ότι αν δεν 

ακούσουν το όνομά τους εξαιτίας του θορύβου θα διαγραφούν από τους 

καταλόγους. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ 

-ΜΑΡΓΚΟ: Πρώτη μέρα στο νέο σχολείο κ νιώθω τόσο ταραγμένη αλλά κ 

τρομαγμένη 

-ΚΟΡΙΤΣΙ: Γιατί φοβάσαι τόσο πολύ εγώ ανυπομονώ για το νέο μας ξεκίνημα 

-ΜΑΡΓΚΟ: Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Προσπαθώ να βρω γνώριμα πρόσωπα και 

οι μόνες που βλέπω στο προαύλιο είναι δυο παλιές μου συμμαθήτριες. 

-ΚΟΡΙΤΣΙ: Μην αγχώνεσαι. Με κάποιους από τους φίλους σου είναι πιθανόν να 

χωρίσετε στο Γυμνάσιο. Να θυμάσαι πως κάθε αλλαγή στη ζωή σου είναι ευκαιρία 

για ένα νέο ξεκίνημα. Σύντομα θα διαπιστώσεις ότι στο νέο σου σχολείο θα 

δημιουργήσεις νέες φιλίες και ίσως πιο δυνατές. 

-ΜΑΡΓΚΟ: Σίγουρα, έχεις δίκιο, όμως πως θα προσεγγίσω τα παιδιά. 

-ΚΟΡΙΤΣΙ: Αν μοιραστείς τα συναισθήματά σου με κάποιον άλλο, θα απαλύνεις τη 

στενοχώρια σου. Αν είσαι φιλικός και ευχάριστος και, κυρίως αν είσαι ο εαυτός σου, 

θα σε προσεγγίσουν ευκολότερα  κ οι συμμαθητές σου. Συμπεριφορές όπως το να 

εκφράζεις ευαισθησία, να βοηθάς τους άλλους, να μπαίνεις στη θέση τους και να 

εξετάζεις τα πράγματα και από την οπτική του άλλου, συνήθως εκτιμώνται. 

-ΜΑΡΓΚΟ: Μακάρι να είναι όλα έτσι όπως μου τα περιγράφεις. Μέχρι και η μαμά μου 

νιώθει αγχωμένη κ ίσως κ αυτό δεν με βοηθά. Ειδικά όταν είπαν στους γονείς να 

απομακρυνθούν από το προαύλιο ένιωσε τόσο ταραγμένη που μετέδωσε και σε 

εμένα την αγωνία της. Ακόμα κ ο διευθυντής μου φαίνεται τόσο απρόσωπος και 

αυστηρός που φοβάμαι πως αν δεν προλάβω το όνομά μου θα διαγραφώ. 

-ΚΟΡΙΤΣΙ: Εγώ σου προτείνω να χαλαρώσεις και να προσπαθήσεις να έχεις θετική 

ενέργεια. Άλλωστε θα έχεις κ εμένα δίπλα σου σ’ αυτό το ξεκίνημα. Κάθε αρχή και 

δύσκολη, όπως έλεγαν κ οι παλιοί…. Αλλά ας σωπάσουμε τώρα για να μπορέσουμε 

να ακούσουμε όσα έχει να μας πει ο διευθυντής. 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

1) α) για να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν δημόσια τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους για την πρώτη ημέρα στο σχολείο 

 β) για να αναδειχθεί ο ανοιχτός και δημοκρατικός χαρακτήρας του 

συγκεκριμένου σχολείου που δίνει βήμα στους μαθητές του και 

 γ) να υποστηριχθούν οι μαθητές που αισθάνονται φόβο και αγωνία σχετικά με 

τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

 

2) Σίγουρα κάθε νέο ξεκίνημα κρύβει αρκετές δυσκολίες. Είναι φυσικό λοιπόν όλοι 

μας να νιώθουμε αρκετά αγχωμένοι μη ξέροντας τι πρόκειται να 

αντιμετωπίσουμε στο νέο μας σχολείο. Αυτό φάνηκε άλλωστε κ από τις τρεις 

περιγραφές των μαθητών του Θεοφράστειου γυμνασίου, αφού όλοι τους ήταν 

αρκετά μπερδεμένοι .Μετά από όσα διάβασα εκείνο που με αγχώνει 

περισσότερο είναι αρχικά η πολύωρη ενασχόλησή μου με τα μαθήματα του 

σχολείου αφού ο φόρτος εργασιών θα είναι πιο μεγάλος και απαιτητικός απ’ ότι 

στο δημοτικό. Επίσης, ο φόβος του να μείνει κάποιος στην ίδια τάξη με 

τρομάζει αρκετά όπως φυσικά και ο αριθμός απουσιών αφού στο δημοτικό δεν 

εφαρμοζόταν αυτό το σύστημα. Τέλος, ξέρω πως θα αποχωριστώ κάποιους 

από τους συμμαθητές μου, όμως δεν μπορώ να πω ότι το φοβάμαι τόσο όσο 

διάβαζα από τις μαρτυρίες των άλλων παιδιών γιατί είμαι αρκετά κοινωνική κ 

εύκολα αναπτύσσω φιλίες. Ευελπιστώ όλα να πάνε καλά και να μπορέσω κι 

εγω με τη σειρά μου να γράψω μια αλλιώτικη μαρτυρία από αυτές των παιδιών 

στην ιστοσελίδα του σχολείου. 


