
 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΟΛΗ 

Αγαπθτοί γονείσ/κθδεμόνεσ του… 

Σασ ενθμερώνουμε ότι από το νζο ςχολικό ζτοσ (2022-2023) τίκεται ςε εφαρμογι νζο, αναβαθμιςμζνο 

πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικοφ χολείου, το οποίο κα αναπτφςςεται ςτισ παρακάτω τρεισ (3) ηώνεσ: 

- 1θ ηώνθ, με τίτλο «Μεςθμβρινό Γεφμα – Διατροφικι Αγωγι», μίασ (1) διδακτικισ ώρασ. 

- 2θ ηώνθ, με τίτλο «Μελζτθ – Προετοιμαςία», εντάςςεται τουλάχιςτον για μία (1) διδακτικι ώρα 

κακθμερινά, το γνωςτικό αντικείμενο τθσ «Μελζτθσ – Προετοιμαςίασ» ςτθ γλώςςα και τα 

μακθματικά, κακώσ και μία (1) διδακτικι ώρα με αντικείμενο ζνα ι περιςςότερα από τα 

ακόλουκα: αγγλικά, ακλθτιςμόσ, εικαςτικά, μουςικι κεατρικι αγωγι και τεχνολογία πλθροφορίασ 

και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).  

- 3θ ηώνθ, με τίτλο «Σχολικοί Μακθτικοί Όμιλοι», ςτουσ οποίουσ δφνανται να αναπτφςςονται, για 

ςυνεχόμενο δίωρο κακθμερινά, με ενδιάμεςο ολιγόλεπτο διάλειμμα, αντικείμενα ςχετιηόμενα με 

ομαδικά ακλιματα, παραδοςιακοφσ ι μοντζρνουσ χοροφσ,εικαςτικζσ τζχνεσ, χειροτεχνίεσ και 

καταςκευζσ,μουςικάόργανα, ρομποτικι,παιχνίδια, επιςτθμονικζσ καταςκευζσ – πειράματα,  

ρθτορικι τζχνθ και πολιτότθτα, εκελοντιςμό,παιδικι επιχειρθματικότθτα, ςχολικι εφθμερίδα, 

πολιτιςτικζσ εκδθλώςεισ, περιβαλλοντικζσ δράςεισ, χορωδία, κεατρικι ομάδα, ορχιςτρα κ.α.  Η 

διάρκεια κάκε ομίλου δφναται να εκτείνεται ςε ζνα ι και περιςςότερα ςυνεχόμενα δίωρα.Οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Δθμοτικοφ Σχολείου ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν και να 

ςυμμετζχουν ςε ζναν ι περιςςότερουσ ομίλουσ από αυτοφσ που κα προςφερκοφν ςτο ςχολείο 

μασ και για τουσ οποίουσ κα ενθμερωκείτε ςε επόμενο διάςτθμα.   

Η αποχώρθςθ των  μακθτών και των μακθτριών του Δθμοτικοφ Σχολείου που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ι ςτισ 15:50, με το πζρασ τθσ δεφτερθσ διδακτικισ ώρασ τθσ 2θσ ηώνθσ, ι ςτισ 

17:30, με τθ λιξθ του προγράμματοσ. Αποχώρθςθ δφναται, επίςθσ, να πραγματοποιθκεί και ςτισ 14:55, με 

το πζρασ τθσ πρώτθσ διδακτικισ ώρασ τθσ 2θσ ηώνθσ.  

Να ςθμειωκεί, τζλοσ, ότι όλοι οι μακθτζσ και μακιτριεσ  ζχουν τθ δυνατότθτα εγγραφισ ςτο νζο, 

αναβακμιςμζνο πρόγραμμα, ανεξαρτιτωσ κοινωνικών ι άλλων κριτθρίων.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Λάριςα,1/9/2022 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ& 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΑΡΙΑ 

 

Ο/Η Διευθυντήσ/Διευθφντρια 

/Προϊςτάμενοσ/η του … Δημοτικοφ 

χολείου 

 

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων 

 


