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Σχολική Χρονιά 2019-2020 
31 Ιανουαρίου 2020 

Επικοινωνία (17α): 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – Ενημερωτικές συναντήσεις 
2. ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

Αγαπητές οικογένειες,  
Σας παρακαλούμε να ενημερωθούμε για δύο σημαντικά θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή των παιδιών. 

1. Συνεργασία οικογένειας και σχολείου 
Το ενδιαφέρον μας για τη συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου ξεκινά από το ενδιαφέρον μας για 

την ευημερία και την πρόοδο κάθε παιδιού ξεχωριστά και όλων των παιδιών μαζί!  
Η μοναδικότητα κάθε παιδιού και η καθημερινή εμπειρία του στο άμεσο κοινωνικό και οικογενειακό του 

περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξή του.  
Ξεχωριστά σημαντική για την ευημερία και την πρόοδο του παιδιού είναι και η σχολική εμπειρία. Η σχολική 

εμπειρία περιλαμβάνει τη συναναστροφή με τα υπόλοιπα συνομήλικα παιδιά και την αλληλεπίδραση με τις 
δασκάλες και τους δασκάλους. Η σχολική εμπειρία περιλαμβάνει επίσης τη δοκιμασία του παιδιού με τον εαυτό 
του στην προσπάθεια για μάθηση. Παρόλα αυτά κάθε παιδί παραμένει μοναδικό. 

Η αμοιβαία ενημέρωση δημιουργεί προϋποθέσεις μιας αμοιβαίας συνεργασίας με ειλικρίνεια και γνήσιο 
ενδιαφέρον για το παιδί. Μαζί, μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχημένη σχολική πορεία του παιδιού. 

Η σταθερή επικοινωνία και συνεργασία οικογένειας και σχολείου είναι σημαντική για όλους:  
α) Η οικογένεια κατανοεί τις προσδοκίες του σχολείου και το σχολείο αποκτά μια πλατύτερη και βαθύτερη 

κατανόηση για την παρουσία του παιδιού.  
β) Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από την τακτική επικοινωνία αποκτούν μια καλύτερη κατανόηση της 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του παιδιού και αυτό συμβάλλει στην καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του.  
γ) Την ίδια στιγμή, τα παιδιά αισθάνονται αυτή τη συνεργασία και αυτό δημιουργεί σε αυτά μια αίσθηση 

υποστήριξης και παρακολούθησης της προσωπικής τους προσπάθεια και αυτό αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά. 
δ) Η συνεργασία δημιουργεί μια θετική δυναμική για τη διεύθυνση του σχολείου και ένα μεγαλύτερο 

αίσθημα ευθύνης για προστασία και ενδυνάμωση της σχέσης οικογένειας και σχολείου. 
Αυτή την περίοδο, κάθε οικογένεια έχει προσκληθεί στο σχολείο για την ενημέρωση αναφορικά με την 

πρόοδο κάθε παιδιού με βάση την νέα ενιαία πολιτική του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νεολαίας η οποία προβλέπει μια συστηματική αξιολόγηση στη βάση κριτηρίων. Η ενημέρωση θα είναι προφορική 
και θα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια στη Σχολική Έκθεση Προόδου η οποία φυλάσσεται στο σχολείο. 

Παρακαλούμε κάθε οικογένεια να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να ανταποκριθεί με ετοιμότητα 
ενημέρωσης στην πρόσκληση. Η υπεύθυνη αλληλοενημέρωση είναι οφειλόμενη στα παιδιά και επιτρέπει σε 
όλους μας να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες κάθε παιδιού. 

2. Έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση 
Αγαπητές οικογένειες, 
Το ζήτημα της έγκαιρης προσέλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

έργου. Είναι κατανοητό ότι σε κάθε οικογένεια πιθανό να συμβαίνουν ανεπιθύμητες και απρόβλεπτες δυσκολίες 
που απρόβλεπτα δεν επιτρέπουν την έγκαιρη προσέλευση.  

Κάθε παιδί, οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο πριν από τις 7:45πμ για να έχει την άνεση να προετοιμαστεί. Η 
αργοπορημένη προσέλευση, στερεί τον ωφέλιμο χρόνο από το παιδί, επηρεάζει ολόκληρο το τμήμα και 
περιλαμβάνει θέματα ασφάλειας για το παιδί. Σημαντικό είναι επίσης να φροντίζουμε για την έγκαιρη παραλαβή 
των παιδιών, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 1:05μμ.  

Σας παρακαλούμε, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ανταπόκριση και σεβασμό στο ωράριο 
λειτουργίας του σχολείου. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε κάθε οικογένεια. Το σχολείο παραμένει πάντοτε πρόθυμο να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την οικογένεια. 

«ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ». 
Κώστας Μιχαήλ 

Διευθυντής  


