
Αιηβέξη, Μάηνο 2019 

 

Επιζηολή ππορ ηοςρ γονείρ ηων μαθηηών πος θα εγγπαθούν ζηην Α΄ ηάξη για ηο ζσολ. έηορ 2019-2020 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Η παξνύζα επηζηνιή πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ καο κε βάζε ην ζε-

ζκηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζύληαμήο ηεο. 

Τν σξνιόγην πξόγξακκα πνπ ηζρύεη γηα ηελ Α΄ ηάμε δηαξζξώλεηαη σο εμήο: 
Ώπερ Διάπ-

κεια 

Δπαζηηπιόηηηα  Καηανομή ωπών ανά διδακηικό 

ανηικείμενο 

Ώπερ διδα-

ζκαλίαρ 

08.00- 08.15 10΄ Υπνδνρή καζεηώλ Γιώζζα 9 

08.15- 09:45 90΄ 1ε δηδαθηηθή πεξίνδνο Μαζεκαηηθά 5 

09:45-10:00 15΄ Δηάιεηκκα Μειέηε Πεξηβάιινληνο 4 

10:00-11:30 90΄ 2ε δηδαθηηθή πεξίνδνο  Αηζζεηηθή Αγσγή 4 

11:30-11:45 15΄ Δηάιεηκκα Μοσζική: 1,  Εικαζηικά: 2, Θεαηρική Αγωγή: 1 

11:45-12:25 40΄ 5ε δηδαθηηθή ώξα Φπζηθή Αγσγή 3 

12:25-12:35 10΄ Δηάιεηκκα Αγγιηθά 1 

12.35-13:15 40΄ 6ε δηδ. ώξα- Λήξη ςποσπεωηικού ππογπάμμαηορ Επέιηθηε Ζώλε 3 

13:15-13:20 5΄ Μεηάβαζε καζεηώλ ζην Οινήκεξν Τερλνι. Πιεξνθ. & Επηθνηλσληώλ 1 

13:20-14:00 40΄ 1ε ώξα- Σίηηζε Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ΣΥΝΟΛΟ 30 

14.00-14.15 15΄ Δηάιεηκκα    

14.15-15.00 45΄ 2ε ώξα- Μειέηε-Πξνεηνηκαζία    

15.00-15.15 15΄ Δηάιεηκκα    

15.15-16.00 45΄ 3ε ώξα- Επηιεγόκελν δηδαθηηθό αληηθείκελν (αζιεηη-

ζκόο, κνπζηθή, εηθαζηηθά, ζεαηξηθή αγσγή θ.ιπ.) 

   

Τν κάζεκα ηεο Αιζθηηικήρ Αγωγήρ δηδάζθεηαη από εθπαηδεπηηθνύο ηεο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, εθόζνλ απηνί 

ππάξρνπλ. Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο έρνπλ ηνπνζεηεζεί εθπαηδεπηηθνί Μοςζικήρ θαη Θεαηπικήρ Αγωγήρ. 

Η δηδαζθαιία ησλ Αγγλικών γίλεηαη κε ηξόπν επράξηζην, θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη κε ηξόπν 

πνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηα Ειιεληθά. Μέζα από παηρλίδηα, ηξαγνύδηα, παξακύζηα θαη θαηα-

ζθεπέο νη κηθξνί καζεηέο επηδηώθεηαη λα απνθηήζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνύ γξακκαηηζκνύ ζηελ Αγ-

γιηθή, πνπ μεθηλά ζηε Γ΄ Δεκνηηθνύ. Τν κάζεκα γίλεηαη ρσξίο ζρνιηθό εγρεηξίδην (βηβιίν) θαη νινθιεξώλεηαη κε  εθπαη-

δεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο απνθιεηζηηθά κέζα ζηελ ηάμε. 

Σην πιαίζην ηεο Εςέλικηηρ Ζώνηρ αλαπηύζζνληαη δξαζηεξηόηεηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αγσγήο πγεί-

αο ή δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο θαηά ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Σην ζρνιείν καο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ιεηηνπξγεί Τμήμα Ένηαξηρ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε καζεηώλ κε κα-

ζεζηαθέο δπζθνιίεο. Επειπηζηνύκε ζηε ζηειέρσζή ηνπ γηα ηελ εξρόκελε ζρνιηθή ρξνληά.  

Η αζθάλεια ηων μαθηηών απνηειεί ύςηζηε πξνηεξαηόηεηα γηα εκάο. Γηα ην ιόγν απηό, πέξαλ ησλ εζσηεξηθώλ 

δηεπζεηήζεσλ ζηηο νπνίεο ην ζρνιείν πξνβαίλεη (εθεκεξία, άξζε επηθηλδπλνηήησλ ζην ζρνιηθό ρώξν θ.ιπ.), απαηηείηαη 

θαη ε δηθή ζαο ζπλέξγεηα θπξίσο σο πξνο ηελ έγκαιρη και αζθαλή προζέλεσζη & αποτώρηζη ηων μαθηηών. Η έγθαηξε 

πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ ην πξσί δελ δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξσηλήο 

πξνζεπρήο ε πόξηα ηνπ ζρνιείνπ θιεηδώλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ε 

παξαιαβή ησλ καζεηώλ γίλεηαη εκπξόο από ηελ είζνδν ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ. Η είζνδνο γνλέσλ ζηελ απιή θαηά ηελ ώξα 

απηή δπζρεξαίλεη ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηώλ. Αλ ρξεηάδεηαη λα εηζέιζεηε ζην ζρνιείν, πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζεί ε 

απνρώξεζε ησλ καζεηώλ. Παξαθαινύκε ν ρώξνο κπξνζηά από ηελ είζνδν λα είλαη ειεύζεξνο από ζηαζκεπκέλα νρήκα-

ηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε θαη αζθαιήο έμνδνο ησλ καζεηώλ. 

Η ενημέπωζη ηων γονέων από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γίλεηαη ζε θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ώξεο θάζε κήλα θαζώο 

θαη όπνηε ππάξρεη αλάγθε ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο, θαηόπηλ ζρεηηθήο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο. Σηελ Α΄ ηάμε δε ρνξεγείηαη έιεγρνο πξνόδνπ, αιιά γίλεηαη  πξνθνξηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, κε βάζε 

ηα ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. 

Για ηην έκδοζη και σοπήγηζη διοικηηικών εγγπάθων (πηζηνπνηεηηθά καζεηώλ, βεβαηώζεηο θ.ιπ.) κπνξείηε λα 

ηα αηηήζηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείo (2dimalive@sch.gr)  ή θαμ (22230-25315) ή θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνη-

λσλίαο κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (22230-22491), ώζηε λα εθδίδνληαη άκεζα θαη λα ζαο ρνξεγνύληαη ρσξίο θαζπζηέ-

ξεζε. 

Σην ζρνιείν ιεηηνπξγεί Ολοήμεπο Ππόγπαμμα από ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ έσο ηηο 16.00 θαζεκεξηλά.  

Οη αλάγθεο ζε ςλικό γπαθήρ (ηεηξάδηα, κνιύβηα θ.ιπ.) ζα ζαο γλσζηνπνηεζνύλ από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

ηάμεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, γη’ απηό μη βιαζηείηε να ππομηθεςηείηε ζσεηικό ςλικό. 

Γηα ηα λέα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ καο κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε αλαιπηηθά από ην ζρνιηθό καο 

ηζηνιόγην ζηε δηεύζπλζε: http://blogs.sch.gr/2dimalive  

Με ηην προζδοκία ειλικρινούς και αποηελεζμαηικής επικοινωνίας & ζσνεργαζίας 

Εκ μέροσς ηοσ Σσλλόγοσ Διδαζκόνηων ηοσ 2οσ Δημοηικού Στολείοσ Αλιβερίοσ 

Ο Διεσθσνηής 

Νίκος Σ. Αρβανίηης  

http://blogs.sch.gr/2dimalive

