
 

Αυλωνάρι, Μάρτιος 2021

 

Επιστολή προς τους γονείς των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη για το σχολ. έτος 2021-2022 

Αγαπητοί γονείς, 

Η παρούσα επιστολή περιλαμβάνει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου μας με βάση το θε-

σμικό πλαίσιο που ισχύει κατά την ημερομηνία της σύνταξής της. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για την Α΄ τάξη διαρθρώνεται ως εξής: 
Ώρες Διάρ-

κεια 

Δραστηριότητα  Κατανομή ωρών ανά διδακτικό 

αντικείμενο 

Ώρες διδα-

σκαλίας 

08.00- 08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών Γλώσσα 9 

08.15- 09:45 90΄ 1η διδακτική περίοδος Μαθηματικά 5 

09:45-10:00 15΄ Διάλειμμα Μελέτη Περιβάλλοντος 3 

10:00-11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος  Αισθητική Αγωγή 4 

11:30-11:45 15΄ Διάλειμμα Μουσική: 1,  Εικαστικά: 2, Θεατρική Αγωγή: 1 

11:45-12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα Φυσική Αγωγή 3 

12:25-12:35 10΄ Διάλειμμα Αγγλικά 2 

12.35-13:15 40΄ 6η διδ. ώρα- Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος Ευέλικτη Ζώνη 3 

13:15-13:20 5΄ Μετάβαση μαθητών στο Ολοήμερο Τεχνολ. Πληροφ. & Επικοινωνιών 1 

13:20-14:00 40΄ 1η ώρα- Σίτιση Ολοήμερου Προγράμματος ΣΥΝΟΛΟ 30 

14.00-14.15 15΄ Διάλειμμα    

14.15-15.00 45΄ 2η ώρα- Μελέτη-Προετοιμασία    

15.00-15.15 15΄ Διάλειμμα    

15.15-16.00 45΄ 3η ώρα- Επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο (αθλητι-

σμός, μουσική, εικαστικά, θεατρική αγωγή κ.λπ.) 

   

Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον αυτοί 

υπάρχουν. Κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί Μουσικής, Εικαστικών και Θεατρικής Α-

γωγής, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται με τρόπο ευχάριστο, κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών και με τρόπο 

που να μην παρεμποδίζεται η εκπαίδευσή τους στα Ελληνικά. Μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια και κατα-

σκευές οι μικροί μαθητές επιδιώκεται να αποκτήσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του σχολικού γραμματισμού στην Αγ-

γλική, που ξεκινά στη Γ΄ Δημοτικού. Το μάθημα γίνεται χωρίς σχολικό εγχειρίδιο (βιβλίο) και ολοκληρώνεται με  εκπαι-

δευτικές δραστηριότητες αποκλειστικά μέσα στην τάξη.

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης αναπτύσσονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγεί-

ας ή διαθεματικά σχέδια εργασίας κατά την κρίση των εκπαιδευτικών.

Στο σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης για την εκπαιδευτική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Για το λόγο αυτό, πέραν των εσωτερικών 

διευθετήσεων στις οποίες το σχολείο προβαίνει (εφημερία, άρση επικινδυνοτήτων στο σχολικό χώρο κ.λπ.), απαιτείται 

και η δική σας συνέργεια κυρίως ως προς την έγκαιρη και ασφαλή προσέλευση & αποχώρηση των μαθητών. Αναλυτικές 

πληροφορίες για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου θα διαβάσετε στον Εσωτερικό Κανονισμό που θα σας 

κοινοποιηθεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς γίνεται σε καθορισμένες ημέρες και ώρες κάθε μήνα καθώς 

και όποτε υπάρχει ανάγκη τόσο από την πλευρά του σχολείου όσο και της οικογένειας, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής 

επικοινωνίας. Στην Α΄ και Β'τάξη δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με 

βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή.

Για την έκδοση και χορήγηση διοικητικών εγγράφων (πιστοποιητικά μαθητών, βεβαιώσεις κ.λπ.) μπορείτε να 

τα αιτήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείo (mail@dim-avlon.eyv.sch.gr)  ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το 

διευθυντή του σχολείου (22230-31318), ώστε να εκδίδονται άμεσα και να σας χορηγούνται χωρίς καθυστέρηση.

Στο σχολείο λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα από τη λήξη των μαθημάτων έως τις 16.00 καθημερινά.

Οι ανάγκες σε υλικό γραφής (τετράδια, μολύβια κ.λπ.) θα σας γνωστοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς της

τάξης μετά την έναρξη των μαθημάτων, γι’ αυτό μη βιαστείτε να προμηθευτείτε σχετικό υλικό.

Η συγκρότηση του τμήματος ή των τμημάτων της Α’ τάξης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Απριλίου και θα ε-

νημερωθείτε σχετικά. Η ανάθεση του τμήματος ή των τμημάτων της τάξης σε ορισμένο εκπαιδευτικό θα γίνει τον Σε-

πτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Για τα νέα και τις δραστηριότητες του σχολείου μας μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά από το σχολικό μας 

ιστολόγιο στη διεύθυνση: https://blogs.sch.gr/dimavleyv/ 
 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 8/Θ Δημοτικού Σχολείου Αυλωναρίου 

Ο Διευθυντής 

Ντούρας Ζαφείρης

https://blogs.sch.gr/deutero/
https://www.facebook.com/2dimalive.gr/
https://twitter.com/2dimalive

