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Σχολική Χρονιά 2020-21
Δευτέρα 14 Σεπ’ 2020
Επικοινωνία (1)
Καλωσόρισμα κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Αγαπημένα μας παιδιά και αγαπητές μας οικογένειες,
Με χαρά και συναίσθηση ευθύνης υποδεχόμαστε τα παιδιά για το ξεκίνημα της νέας σχολικής
χρονιάς 2020-21. Ιδιαιτέρως, καλωσορίζουμε τα παιδιά της Α΄ τάξης και ευχόμαστε σύντομα να νιώσουν
ασφάλεια και φροντίδα στο νέο περιβάλλον, κερδίζοντας νέες εμπειρίες, γνώσεις και αυτοπεποίθηση.
Για κάθε παιδί, το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς είναι μια πρόκληση και μια ευκαιρία για
νέα προσπάθεια που θα τα οδηγεί στην πρόοδο, επιτυχία και καινούριες κατακτήσεις.
Η σχολική χρονιά, μοιάζει με ταξίδι αναζήτησης και απαιτεί αφοσίωση, συνέπεια και προσπάθεια.
Τα παιδιά, μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα όταν απολαμβάνουν τη φροντίδα και την υποστήριξη
των εκπαιδευτικών και της οικογένειας. Κάθε παιδί είναι μια μοναδικότητα με ξεχωριστά ταλέντα,
διαφορετική ετοιμότητα, μοναδική προσωπικότητα και ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι σημαντικό, να είμαστε
κοντά στα παιδιά γνωρίζοντας όσο πιο καλά μπορούμε την ιδιαιτερότητά τους.
Η ιδιαιτερότητα της νέας σχολικής χρονιάς δημιουργεί νέες απαιτήσεις, αφού ο Κορωνοϊός
COVID-19 συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε αυτή την
πρωτόγνωρη πραγματικότητα, καλούμαστε να δείξουμε φροντίδα για την ασφάλεια και την παιδαγωγική
υποστήριξη των παιδιών προς όφελος της υγείας και της ευημερίας τους.
Η πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αναπόφευκτα θα επηρεάσει τον τρόπο
λειτουργίας του σχολείου κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Για την ασφαλή φοίτηση των παιδιών το
σχολείο θα λειτουργεί με την εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για το οποίο θα έχετε πλήρη
ενημέρωση. Στο σχολείο μας, έχουμε ήδη λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα, σε συνεργασία με τη Σχολική
Εφορεία και τον Σύνδεσμο Γονέων, για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των παιδιών, των
εκπαιδευτικών και του υποστηρικτικού προσωπικού. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά μας θα είναι
αποτελεσματικότερη μόνο με τη συνεργασία των οικογενειών και των ίδιων των παιδιών.
Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν ετοιμότητα για ενημέρωση των παιδιών, διαρρύθμιση των
επίπλων για τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και τροποποίηση ρουτίνων στην καθημερινότητα
των παιδιών.
Με διάθεση φροντίδας για όλα ανεξαίρετα τα παιδιά, όλοι οι εκπαιδευτικοί, το υποστηρικτικό
προσωπικό και ο διευθυντής, είμαστε έτοιμοι για τη νέα πρόκληση και εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι
η χρονιά που μας περιμένει θα είναι ασφαλής δημιουργική και γεμάτη από ωφέλιμες εμπειρίες. Για τον
σκοπό αυτό, η συνεργασία με κάθε οικογένεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς.
Η ουσιαστική συνεργασία, ανάμεσα στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες αποτελεί
την καλύτερη υπόσχεση για μια επιτυχημένη σχολική πορεία.
Με συναίσθηση ευθύνης υποδεχόμαστε ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει κάθε οικογένεια, τα παιδιά,
και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αισθάνεται κάθε παιδί ασφάλεια,
φροντίδα και αγάπη απολαμβάνοντας ευκαιρίες για μάθηση και πρόοδο.
Με σύνθημα: ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ σας καλωσορίζουμε ξανά στο
σχολείο κι ευχόμαστε να έχουμε μια ασφαλισμένη, ωφέλιμη και δημιουργική σχολική χρονιά!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Διευθυντής

