
Α΄ τάξη 
 
Παιδάκια, 
μετά από τόσους μήνες το σχολείο ανοίγει και θα βρεθούμε πάλι μέσα στην τάξη, δάσκαλοι 
και μαθητές. Θα δουλέψουμε όπως μάθαμε όλον αυτόν τον καιρό, μέχρι να 
αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι. 
Θα χρειαστεί όμως όλοι να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες για να προσέξουμε την υγεία 
μας και μέσα στους χώρους του σχολείου, ακριβώς όπως κάναμε και στα σπίτια μας. 
Είμαστε σίγουρες ότι πολλούς από αυτούς τους γνωρίζετε ήδη μέσα από τις συζητήσεις με 
τους γονείς σας. Το συχνό πλύσιμο των χεριών, η φροντίδα των προσωπικών μας 
αντικειμένων, η τήρηση των αποστάσεων από τους άλλους είναι μερικοί από αυτούς.  
Και για να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, όλα τα τμήματα του σχολείου μας χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες. Δε θα βρισκόμαστε όλοι μαζί στην τάξη και δε θα ερχόμαστε καθημερινά στο 
σχολείο, αλλά μέρα παρά μέρα. Παράξενο, ε; Είναι όμως για το καλό όλων μας! 
Εμείς οι δάσκαλοι θα φροντίζουμε συνεχώς να εξηγούμε και να υπενθυμίζουμε τους 
κανόνες για να έχουμε όλοι μας μια ασφαλή σχολική ζωή. 
 
Με το καλό να ξαναβρεθούμε από κοντά 
Οι δασκάλες σας 

 
 
Αγαπητοί γονείς, 
εν όψει της επιστροφής μας στα θρανία είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε τα παιδιά για 
τις νέες συνθήκες συνύπαρξης μας στον σχολικό χώρο (υπάρχει σχετική ανάρτηση στο 
ιστολόγιο του σχολείου μας). Επίσης όμως σημαντικό είναι κάτι τέτοιο να γίνει χωρίς να τα 
αγχώνουμε αλλά να τους εξηγούμε λογικά και να τα κατατοπίζουμε. Εμείς οι εκπαιδευτικοί 
θα δίνουμε συνεχώς σαφείς οδηγίες και θα υπάρχουμε δίπλα στα παιδιά μας προκειμένου 
αυτές να τηρούνται.  
Όπως θα έχετε ενημερωθεί επίσης από το ιστολόγιο, τα τμήματα έχουν χωριστεί σε δύο 
ομάδες. Η πρώτη ομάδα παιδιών θα έρθει τη Δευτέρα και η δεύτερη ομάδα θα έρθει την 
Τρίτη. Η ύλη που θα διδάσκεται στη μία ομάδα τη μια μέρα, θα διδάσκεται ακριβώς η ίδια 
και στην άλλη ομάδα την επόμενη μέρα. Στόχος μας θα είναι να ολοκληρώσουμε κάποιους 
κύκλους γνωστικών αντικειμένων, στο διάστημα αυτό. Καλό είναι να φυλαχτούν τα βιβλία 
της Α΄ τάξης και για την επόμενη χρονιά. 
Στον χώρο της τάξης η διάταξη των θρανίων έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. 
Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα έχει το δικό του/της θρανίο. Τα προσωπικά αντικείμενά του/της 
θα περιορίζονται σε αυτό. Ως εκ τούτου αποθηκευτικά κουτιά, φάκελοι, υλικά θα 
επιστραφούν στο σπίτι (καλό θα είναι την πρώτη μέρα τα παιδιά να φέρουν μια μεγάλη 
σακούλα για να τα συγκεντρώσουν). Μέσα στη σάκα τους θα υπάρχουν τα βιβλία των 



μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και υλικά όπως ψαλίδι, χάρακας 
και μπογιές. 
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/μαθήτριας το διάστημα λειτουργίας του σχολείου, η κάθε 
δασκάλα θα ορίσει πώς θα ενημερώνεστε για τα καθήκοντα. 
 
Ευχόμαστε ολόψυχα όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε ψύχραιμα και αποτελεσματικά αυτή τη 
νέα συνθήκη στη ζωή μας. 
 
Με εκτίμηση 
Οι δασκάλες της Α΄ τάξης 
 

 


