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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Επικοινωνία (25)
1. Έγκαιρη προσέλευση
2. Απουσίες παιδιών
3. Φιλοξενία Εκπαιδευτικών και Μαθητών/ριών από Ευρωπαϊκά Σχολεία
4. Διεξαγωγή Ημερίδας και Βιωματικών εργαστηρίων για γονείς και παιδιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Αθαλάσσας
5.Βραδιά Φιλαναγνωσίας Έκθεση Βιβλίου, Εκδήλωση Εγκαινίων και Ομιλία προς τους γονείς - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
6. Πρόσθετες ανακοινώσεις (χωριστά έντυπα):
Αγαπητές οικογένειες,
Σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα πιο πάνω θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή και τις εκδηλώσεις στις
οποίες συμμετέχουν τα παιδιά.

1. Έγκαιρη προσέλευση: Η έγκαιρη προσέλευση των παιδιών διευκολύνει την ομαλή εφαρμογή των
μαθημάτων και είναι ωφέλιμη πρώτα πρώτα για τα ίδια τα παιδιά που χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Παρά τις
συχνές υπενθυμίσεις, μικρός αριθμός παιδιών προσέρχονται αργοπορημένα – μετά τις 7:45πμ.
Αμέσως μετά την προσέλευσή τους τα παιδιά αφήνουν τη τσάντα στην αίθουσα, ετοιμάζουν τα
πράγματά τους και αποχωρούν από τις αίθουσες για να βρεθούν στους χώρους παιδονομίας.
Η αργοπορημένη προσέλευση στερεί από το παιδί το δικαίωμα να παρακολουθήσει κανονικά το μάθημα
και επιπλέον προκαλεί αναστάτωση στα υπόλοιπα παιδιά. Πάνω από όλα, υπάρχει σοβαρό θέμα ασφάλειας
αφού δε γνωρίζουμε κατά πόσο οι γονείς έφεραν έγκαιρα το παιδί στο σχολείο.
Κάθε παιδί που προσέρχεται αργοπορημένα (μετά τις 7:45π.μ.) θα παρουσιάζεται πρώτα στη Γραμματεία
και θα παραλαμβάνει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ για να εισέλθει στην αίθουσα διδασκαλίας.
Με σεβασμό στις πιθανές δυσκολίες που υπάρχουν στις οικογένειες και με κατανόηση στην αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών, παρακαλούμε να επιδεικνύουμε σεβασμό στα ωράρια λειτουργίας του σχολείου.
Μετά την έναρξη μαθημάτων στις 7:45π.μ., όλες οι είσοδοι του σχολείου θα κλείνουν για λόγους
ασφάλειας και θα ανοίγουν και πάλι στις 1:05μ.μ. για την παραλαβή των παιδιών. Τα παιδιά και οι επισκέπτες
μπορούν να χρησιμοποιούν την είσοδο από Σχολική Εφορεία
2. Απουσίες παιδιών: Για κάθε απουσία παιδιού απαιτείται ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ προσωπικά, τηλεφωνικά, γραπτά ή με Φαξ από την προηγούμενη ή το πρωί της ίδιας ημέρας. Για
πολυήμερες απουσίες απαιτείται πιστοποιητικό.
(ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ, στάλθηκε στην αρχή της σχ. Χρονιάς).
Η επικοινωνία είναι αναγκαία επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για το παιδί.

3. Φιλοξενία Εκπαιδευτικών και Μαθητών/ριών από Ευρωπαϊκά Σχολεία: Στο πλαίσιο συμμετοχής του
σχολείου μας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συνεργασίας (ERASMUS+) με σχολεία από τη Ρουμανία, την Πορτογαλία
και την Εσθονία, κατά την εβδομάδα 21-25 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσουμε 7 εκπαιδευτικούς και έξι παιδιά από τα
αντίστοιχα σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία συμμετάσχουν στο σχολικό πρόγραμμα και να
μοιραστούν εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές και μαθήτριές μας στο σχολείο μας. Η ομάδα φιλοξενούμενων
εκπαιδευτικών και μαθητών θα συμμετάσχει και στη βραδιά Φιλαναγνωσίας την Τετάρτη 23 Ιαν 2018.
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4. Διεξαγωγή Ημερίδας και Βιωματικών εργαστηρίων για γονείς και παιδιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Αθαλάσσας «Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των
γονέων με τα παιδιά τους»
Στις 9 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00-13:30 , στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Αθαλάσσας διοργανώνεται ημερίδα η οποία περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις για τους γονείς, οι
οποίες επικεντρώνονται: α) στο ρόλο των γονέων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών τους, β)
στη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης των
γονέων με τα παιδιά τους, γ) σε πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν με τα
παιδιά τους σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία.
Στο πλαίσιο της ημερίδας και των βιωματικών εργαστηρίων, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τα νέα καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για γονείς και παιδιά που θα
προσφερθούν, σε μη εργάσιμο χρόνο. Τόσο η ημερίδα όσο και τα εργαστήρια είναι δωρεάν. Στα παιδιά και στους
γονείς θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στα εργαστήρια και στην ημερίδα
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τα παιδιά τους μπορούν, επίσης να δηλώσουν συμμετοχή
στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων, στην κ. Κική Καρύδη, τηλ. επικοινωνίας 22754466/7 δηλώνοντας το όνομά τους,
τον αριθμό των ενηλίκων, τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια και την ηλικία τους.
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 31η Ιανουαρίου 2019.
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, «Ανακοινώσεις» υπάρχει αναρτημένο πρόγραμμα της Ημερίδας

5.Βραδιά Φιλαναγνωσίας Έκθεση Βιβλίου, Εκδήλωση Εγκαινίων και Ομιλία προς τους γονείς - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Στα πλαίσια της προσπάθειας για προώθηση της αγάπης προς το βιβλίο, το Σχολείο σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Γονέων διοργανώνουμε Έκθεση Βιβλίου από την Τετάρτη 23/1/19 μέχρι και την Παρασκευή 25/1/19.
Τα βιβλία θα είναι λογοτεχνικά, επιστημονικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Θα υπάρχουν επίσης
βιβλία τα οποία απευθύνονται στους γονείς (λογοτεχνικά και διαπαιδαγώγησης). Τα παιδιά με τη συνοδεία των
εκπαιδευτικών θα επισκεφθούν την Έκθεση και θα καταγράψουν σε έντυπο τα βιβλία που τα ενδιαφέρουν. Οι
γονείς θα ελέγξουν και εγκρίνουν την παραγγελία την οποία θα αποστέλλουν στο σχολείο (στη γραμματέα) μαζί
με το ακριβές ποσό. Ενθαρρύνουμε τους γονείς να επισκεφθούν με τα παιδιά την έκθεση κατά τον χρόνο
προσέλευσης ή αποχώρησης από το σχολείο ή τη βραδιά των εγκαινίων 23/1/19.

Εγκαίνια Έκθεσης, Ομιλία από Λογοτέχνη προς τους γονείς και
Εργαστήρια για παιδιά
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 6:30 μ.μ. θα τελεστούν τα εγκαίνια της Έκθεσης, και οι γονείς θα
έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση με τα παιδιά.
Κατά τα εγκαίνια, η συγγραφέας – λογοτέχνης και εκπαιδευτικός Έλενα Περικλέους θα μιλήσει προς τους
γονείς για την προώθηση της αγάπης προς το βιβλίο.
Παράλληλα, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε εργαστήρια με καταξιωμένους συγγραφείς.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύντομη δεξίωση. Συνολική διάρκεια 1 ώρα και 30λ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έχει ήδη αποσταλεί)

6. Πρόσθετες ανακοινώσεις (χωριστά έντυπα):
o Ενημέρωση οικογενειών τελειόφοιτων για τη λειτουργία Αθλητικού Γυμνασίου
o Ενημέρωση για Εκπαιδευτικές επισκέψεις των παιδιών Δ, Ε και Στ τάξεων
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