
Αγαπητοί γονείς, 

 

Καλή σχολική χρονιά! Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τα παιδιά σας, ένα ορόσημο για την 

εκπαίδευσή τους. 

Πολλά έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες αλλά η λαχτάρα μας για γνώση και δημιουργία 

παραμένει αμετάβλητη. Είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε τα παιδιά στην κατάκτηση και 

καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Συνεπώς, η 

συνεργασία και η καλή επικοινωνία οικογένειας-σχολείου αποτελεί θεμέλιο λίθο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ως εκ τούτου σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ορισθεί ο τρόπος και η ημερομηνία για την πρώτη 

ενημέρωση σχετικά με την πορεία διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί, αφού πρώτα γνωρίσουμε 

τους μαθητές μας. Επίσης θα ορισθούν ημέρες και ώρες επικοινωνίας, εάν αυτό είναι εφικτό και 

πάντα σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που έχουν θεσμοθετηθεί. Για οποιαδήποτε πληροφορία 

το τηλέφωνο του σχολείου είναι 22540 61509. Μπορείτε να ενημερώνεστε και από το blog του 

σχολείου : blogs.sch.gr/dimkaspak 

Θα σας δοθεί μια υπεύθυνη δήλωση όπου είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε ένα έγκυρο και 

προσωπικό e-mail. Τέλος θα ήθελα να με ενημερώσετε προσωπικά για την ύπαρξη χρόνιων 

νοσημάτων π.χ αλλεργιών ή και άλλων ζητημάτων που θεωρείται σημαντικό να γνωρίζω και 

μπορούν να επηρεάσουν την μαθησιακή πορεία του παιδιού σας. 

Βασικός μου στόχος είναι οι μαθητές να αγαπήσουν την γνώση και είμαι σίγουρος ότι θα 

συμβάλουμε όλοι σε αυτό. 

 

Παραθέτω τα υλικά που θα χρειαστούν οι μαθητές: 

 

1 τετράδιο 50φ κόκκινο 

1 τετράδιο 50φ κίτρινο  

1 τετράδιο 50φ μπλε 

1 τετράδιο με μεγάλα κουτάκια για μαθηματικά 

1 τετράδιο έκθεσης με εσοχή μπροστά. 

2 φακέλους για φωτοτυπίες 

Μαρκαδόρους και ξυλομπογιές 

Κόλλα στικ και ψαλίδι 

2 μολύβια  καλής ποιότητας 

2 γόμες 

1 ξύστρα 

1 πακέτα φύλλα Α4 

Μαρκαδόρος  υπογράμμισης 

1 μαρκαδόρος ασπροπίνακα 

Αντισηπτικό διάλυμα (για να έχουν τα παιδιά μαζί τους) 

 

Σας παρακαλώ τα βιβλία να καλυφθούν με διαφανές υλικό για να προστατευθούν. 

Το όνομα στο εσωτερικό των βιβλίων θα το γράψουμε στο σχολείο. Καθημερινά να έχουν μαζί 

τους νερό και φαγητό. 

Για αύριο, εάν δεν προλάβετε να τα αγοράσετε, τα παιδιά να έχουν μαζί τους μολύβι, γόμα, 

ξύστρα, ψαλίδι. Κόλλα, ένα τετράδιο και χρώματα. 
 

O εκπαιδευτικός  

Παναγιώτης Χαριζάνος 


