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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή , 7 Ιουνίου 2019

Επικοινωνία (65): Λήξη Σχολικού έτους

1. Έκφραση εκτίμησης και αγάπης από τα παιδιά προς τους εκπαιδευτικούς,
2. Παραλαβή βιβλίων, τετραδίων και άλλων εργασιών,
3. Λήξη μαθημάτων

1.
Έκφραση εκτίμησης και αγάπης από τα παιδιά προς τις δασκάλες και τους
δασκάλους τους με την ευκαιρία της λήξης της σχολικής χρονιάς: Κατά τη λήξη της σχολικής
χρονιάς, τα παιδιά και οι οικογένειές τους, συνηθίζουν να εκφράζουν ευγενικά την εκτίμηση, τις
ευχαριστίες και την αγάπη τους προς τις δασκάλες και τους δασκάλους τους. Η έκφραση
ευχαριστίας, προς τους δασκάλους μας, αποτελεί πράξη ευγένειας και καλλιεργεί ήθος σεμνότητας
και οφειλόμενου σεβασμού από τα παιδιά, το οποίο είναι χρήσιμο για όλους μας σε όλη τη ζωή μας.
Σε κάποιες περιπτώσεις, οικογένειες παιδιών συνηθίζουν να προσφέρουν ατομικά ή ομαδικά
δώρα στους εκπαιδευτικούς και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έγινε δέκτης παραπόνων για
τη συνήθεια αυτή. Αντιλαμβανόμαστε ότι η προσφορά δώρων γίνεται χωρίς κάποια υποχρέωση και
αποσκοπεί στην ένδειξη εκτίμησης και αγάπης. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο αυτό
συνέβησαν υπερβολές και γνωρίζουμε ότι πολλές οικογένειες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική
κατάσταση και ενώ επιθυμούν και αυτοί να δείξουν την εκτίμησή τους με προσφορά δώρων,
αδυνατούν να το πράξουν.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, θεωρούμε ότι η ευγνωμοσύνη και τιμή προς το πρόσωπο
των εκπαιδευτικών μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους, που δεν έχουν οικονομικό κόστος.
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούμε τη δουλειά μας με αφοσίωση γιατί αγαπούμε τα παιδιά και
νοιαζόμαστε γι’ αυτά και δεν ζητούμε οποιαδήποτε υλικά ανταλλάγματα για το έργο μας.
Αυτό που χρειάζεται να προσφέρουν οι οικογένειες και τα παιδιά στους εκπαιδευτικούς είναι
εκτίμηση, σεβασμό και κατανόηση για το δύσκολο έργο τους και να συνεργάζονται μαζί τους, για να
πετύχουν, από κοινού, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η έκφραση εκτίμησης και αγάπης από
παιδιά και οικογένειες αποτελεί ηθική ικανοποίηση για τους εκπαιδευτικούς και τους ενδυναμώνει
ώστε με ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση να ανταποκρίνονται στα απαιτητικά καθήκοντά τους
δείχνοντας φροντίδα για κάθε παιδί χωρίς ιδιοτέλεια.
2.
Παραλαβή των βιβλίων, των τετραδίων και άλλων εργασιών των παιδιών: Με
τη λήξη της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά θα φέρουν στο σπίτι όλα τα βιβλία, τα τετράδια και τις
άλλες εργασίες στις οποίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν στη διάρκεια της χρονιάς
(περιλαμβανομένων των δοκιμίων αξιολόγησης). Συμβουλεύουμε κάθε οικογένεια να παραλάβει με
σεβασμό τα βιβλία και τα δείγματα των εργασιών, να τα αξιοποιήσει και να φυλάξει όσα από αυτά
θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμα ως αναφορά ή ενθύμιο στο μέλλον.
Κάποια από τα βιβλία των παιδιών των τάξεων Α, Γ και Ε, θα φυλαχθούν στο σχολείο για
χρήση και στην επόμενη χρονιά και παρακαλούμε να υπάρξει ανταπόκριση στο κάλεσμα των
εκπαιδευτικών για αποστολή των συγκεκριμένων βιβλίων στο σχολείο.
3.
Λήξη μαθημάτων: Θυμίζουμε ξανά ότι η τελευταία ημέρα φοίτησης των παιδιών στο
σχολείο είναι η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019. Κατά την ημέρα αυτή τα παιδιά θα παραλάβουν τα
ενδεικτικά και τα απολυτήριά τους. Παρακαλούμε να σημειώσουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες:
I.
Αργία Αποστόλου Βαρνάβα (Τρίτη 11 Ιουνίου 2019)
II.
Αργία Αγίου Πνεύματος – Κατακλυσμού (Δευτέρα 17 -6- 2019)
III.
Τελετή αποφοίτησης (Πέμπτη 13 -6- 2019, βράδυ)
IV.
Τελική Εκδρομή (Παρασκευή 14 -6- 2019)
V.
Εκδήλωση λήξης σχολικού έτους από ΣΓ (Τετάρτη 19-6- 2019, απόγευμα).
Ευχόμαστε καλή συνέχεια!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής

