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Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Επικοινωνία (25): Το σχολείο μας είναι εδώ!
Το σχολείο δεν έκλεισε, απλά δεν μπαίνουμε στις τάξεις μας.
Αγαπητές οικογένειες και αγαπητά μας παιδιά,
Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε μετά την απόφαση για αναστολή της φοίτησης των
παιδιών σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Παρόλα αυτά, το σχολείο δεν κλείνει! Απλά, για όσο καιρό
χρειαστεί, δε θα υποδέχεται τα παιδιά στις αίθουσες και στην αυλή του.
Ευχόμαστε αυτή η πρώτη μας επικοινωνία, να μας βρίσκει όλους και όλες καλά! Είναι μια
δύσκολη στιγμή για όλους και όλες και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς είμαστε πολύ καλά
ενημερωμένοι για όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ασφαλείς, εμείς και οι αγαπημένοι μας.
Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε στο σπίτι και
να εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα που εισηγούνται όσοι έχουν την ευθύνη για αυτό. Αυτό είναι δύσκολο για
εσάς αγαπημένα μας παιδιά, αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθούμε.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη της μεγάλης οικογένειας του
σχολείου μας και θέλουμε από τη δική μας πλευρά να συμβάλουμε στην ομαλή έξοδο από αυτή τη
δύσκολη στιγμή. Για το σκοπό αυτό, κάνουμε τις προετοιμασίες μας και σύντομα θα στείλουμε
συγκεκριμένες εισηγήσεις για δημιουργική και ωφέλιμη απασχόληση των παιδιών.
Η επικοινωνία μας, θα γίνεται κυρίως μέσα από την ιστοσελίδα μας, στην οποία θα αναρτούμε
τις ανακοινώσεις με τις εισηγήσεις μας. Ταυτόχρονα θα λαμβάνουμε sms για ενημέρωση.
Τις επόμενες ημέρες, οι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με κάθε οικογένεια για να
δώσουν περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να ενημερωθούν για τα δικά σας νέα. Από την πλευρά
της, κάθε οικογένεια μπορεί να επικοινωνεί με το σχολείο, τηλεφωνικά από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 κάθε
πρωί ή με φαξ. Αν χρειαστεί, σύντομα θα αξιοποιήσουμε και άλλους τρόπους για την επικοινωνία μας.
Ένα σημαντικό ερώτημα που θα χρειαστεί να απαντήσουμε είναι κατά πόσο υπάρχει ευχέρεια
πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλες τις οικογένειες.
Μέχρι την επόμενη μας επικοινωνία, ευχόμαστε να είμαστε καλά και ασφαλείς και
συμβουλεύουμε τα αγαπημένα μας παιδιά να αναζητούν δημιουργικούς τρόπους απασχόλησης,
ξεκινώντας από ένα βιβλίο και αφιερώνοντας τακτικό χρόνο ανάγνωσης καθημερινά. Εκτός από τα
βιβλία, ένας πολύ δημιουργικός τρόπος απασχόλησης είναι η βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού μαζί με
τα άλλα μέλη της οικογένειας. Σύντομα θα εισηγηθούμε πολύ περισσότερα πράγματα και για την
εφαρμογή τους θα χρειαστούμε τη βοήθεια των οικογενειών.
Το σχολείο θα παραμείνει πάντα πρόθυμο να ανταποκριθεί σε κάθε δυσκολία, στο μέτρο των
δυνατοτήτων μας. Εκ μέρους όλων των δασκάλων και όλων των μελών του προσωπικού του σχολείου
μας, στέλνω τις ευχές μας για καλή συνέχεια σε κάθε οικογένεια, προπαντός με υγεία!
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