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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Αγαπητοί γονείς,  

Συνεχίζοντας την τακτική μας επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας 

υπενθυμίσουμε τα πιο κάτω: 

1. Έκθεση Βιβλίου: Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γονέων οργανώνεται στο σχολείο 

Έκθεση Βιβλίου  στις 21 και 22/1/20 στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης .  Τα παιδιά  θα 

επισκεφθούν  με τους δασκάλους τους την έκθεση και θα επιλέξουν ορισμένα βιβλία τα 

οποία  θα συμπληρώσουν  στο ειδικό έντυπο το οποίο θα φέρουν στο σπίτι.  Μπορείτε 

να διαγράψετε όποια βιβλία δε θέλετε και να στείλετε το ανάλογο ποσό στο σχολείο 

στον κλειστό φάκελο το αργότερο ως την Τετάρτη 29/1/20.  Οι ώρες λειτουργίας της 

Έκθεσης θα είναι 7:30-13:30, εκτός από την πρώτη μέρα που θα ανοίξει στις 9:30.  Το 

ωράριο αυτό σας δίνει την ευχέρεια να επισκεφτείτε την Έκθεση και να επιλέξετε 

βιβλία μαζί με τα παιδιά σας.   

Η επιλογή και η ανάγνωση ενός καλού λογοτεχνικού βιβλίου είναι σημαντικότατη στην 

ανάπτυξη και την καλλιέργεια πολλών ικανοτήτων των παιδιών.  Το καλό παιδικό 

βιβλίο δημιουργεί συγκίνηση, χαρά, προβληματισμό και πολλά άλλα συναισθήματα, 

απαραίτητα για την ομαλή συναισθηματική ωρίμανση των παιδιών.  Συνήθως 

ξεκουράζει τα παιδιά κι ασκεί σε αυτά μια ιδιαίτερη γοητεία, ανοίγοντας κόσμους 

καινούριους, γεμάτους ομορφιά και χάρη, καθοδηγώντας τα να οικοδομήσουν τον  δικό 

τους κόσμο.  Βοηθά τα παιδιά να γίνουν καλύτερα, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τους 

συνανθρώπους τους, ολόκληρο τον κόσμο.  Επιπρόσθετα,  το καλό παιδικό βιβλίο 

αυξάνει τον πλούτο των ιδεών τους, πλαταίνει τον κύκλο των παραστάσεών τους και 

καλλιεργεί τη φαντασία τους. Αναπτύσσει τη γλώσσα τους, γραπτή και προφορική, την 

εκφραστική τους ικανότητα και τα μαθαίνει να τη χρησιμοποιούν στην καθημερινή 

τους ομιλία. Φωτίζει τον νου και την καρδιά τους,  κάνοντάς τα ικανά να δημιουργούν 

και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν κριτική σκέψη.   

Η δική σας συμβολή στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο βιβλίο είναι 

σημαντική.  Μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για να διαβάσετε μαζί ένα βιβλίο, να 

συζητήσετε για το βιβλίο που διάβασαν ή να επισκεφθείτε μαζί ένα βιβλιοπωλείο ή μια 

βιβλιοθήκη για να επιλέξετε μαζί το βιβλίο που τους  αρέσει.  Στο σχολείο λειτουργεί 

δανειστική βιβλιοθήκη σε κάθε τάξη από όπου μπορούν τα παιδιά να δανειστούν βιβλία 

για να τα διαβάσουν στον ελεύθερό τους  χρόνο.   Το δικό σας παράδειγμα είναι πολύ 

σημαντικό για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στα παιδιά σας.  Περισσότερες 

σκέψεις μπορείτε να ανταλλάξετε και με τους δασκάλους των παιδιών σας. 
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2. Σχέδιο αξιολόγησης μαθητή:  Όπως έχετε ενημερωθεί από τους δασκάλους των 

παιδιών σας με σχετική επιστολή, από φέτος εφαρμόζεται στη Δημοτική Εκπαίδευση το 

Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας (Ε.Σ.Α.).   Για ενημέρωση για τη 

Σχολική Έκθεση Προόδου του παιδιού σας θα προσκληθείτε από το δάσκαλο/λα να 

επισκεφθείτε το σχολείο σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα.  Παρακαλούμε όπως τηρήσετε 

το πρόγραμμα που σας δόθηκε. 

3. Συνεργασία με Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης :  Σε συνεργασία με την Κυπριακή  

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Κ.Ο.ΠΕ.) θα έχουμε στο σχολείο μας προπονητές 

πετοσφαίρισης οι οποίοι θα μιλήσουν στα παιδιά για το άθλημα και θα τα 

προπονήσουν.  Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος τα παιδιά των Δ΄και Ε΄ τάξεων στις 24, 

29 και 31 Ιανουαρίου 2020 στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

4. Χρήση smartwatches στο σχολείο:  Έχουμε παρατηρήσει ότι αρκετά παιδιά φέρνουν 

μαζί τους στο σχολείο ρολόγια (smartwatches), τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και 

ως κινητά τηλέφωνα.  Επειδή δεν είναι δυνατός ο καθημερινός έλεγχος από τους 

δασκάλους των ρολογιών αυτών κατά πόσο έχουν ή όχι κάρτα τηλεφώνου ή αν 

μπορούν να συνδεθούν με άλλη συσκευή μέσω Bluetooth,  απαγορεύεται,  σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ΥΠΠ, η μεταφορά και η χρήση τέτοιων ρολογιών. 

5. Χώρος στάθμευσης:  Δυστυχώς επανερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο έχουμε 

αναφέρει πολλές φορές προηγουμένως αλλά παρατηρούμε ότι ορισμένοι γονείς δεν 

αντιλαμβάνονται το σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας που δημιουργείται.  Ο χώρος 

στάθμευσης του προσωπικού και η είσοδος στην βορειοδυτική πλευρά του σχολείου 

(δίπλα από το νηπιαγωγείο) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανένα γονιό ή παιδί.  

Στο χώρο διακινούνται οχήματα και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.  Πριν από 

λίγες μέρες συνάδελφος κινδύνευσε σοβαρά να χτυπήσει παιδί που σχόλανε περνώντας 

μέσα από το χώρο στάθμευσης.  Στην βόρεια πλευρά του σχολείου υπάρχει άλλη 

είσοδος λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του χώρου στάθμευσης.  Παρακαλούμε για 

άλλη μια φορά για λόγους ασφάλειας να μην χρησιμοποιείτε την είσοδο του 

χώρου στάθμευσης για να εισέρχεστε ή να αποχωρείτε από το σχολικό χώρο. 

6. Εισφορά Συνδέσμου Γονέων στο Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή»:  Ο Σύνδεσμος 

Γονέων του σχολείου παρέδωσε στο Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή» επιταγή  για το 

ποσό των €225 ως εισφορά.  Η επιταγή παραδόθηκε τη Δευτέρα, 20/1/20 από τα 

Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια του σχολείου μας σε εκπρόσωπο του Συνδέσμου. 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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