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Ελληνικό, Σεπτέµβριος 2011

Αγαπητοί γονείς,

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ουσιαστικής και αποδοτικής συνεργασίας
µεταξύ µας είναι η δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίου σεβασµού και εµπιστοσύνης. Για να
επιτευχθεί αυτό, θα θέλαµε να είστε και εσείς ενεργά συµµέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία,
κυρίως µέσω της ενηµέρωσης και της συµµετοχής σας στις δραστηριότητες του Σχολείου
προκειµένου να επιτευχθούν οι παιδαγωγικοί στόχοι που θέτουµε. Σας προτρέπουµε λοιπόν, να
διατυπώσετε ερωτήσεις, να αναφερθείτε στους προβληµατισµούς και τις απαιτήσεις σας και να
δηλώσετε συµµετοχή σε πιθανές δραστηριότητες που µπορείτε να συνεισφέρετε ενεργά,
βοηθώντας έτσι στην παροχή ακόµη καλύτερης εκπαίδευσης για τα παιδιά σας.
Καθώς η σχολική χρονιά ξεκινά, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε τους κανονισµούς που
αφορούν την οργάνωση και την οµαλή λειτουργία του Σχολείου. Επίσης θα ενηµερωθείτε για:
-

Τις διαδικασίες επικοινωνίας σας µε το Σχολείο, πώς θα ενηµερώνεστε για τις εξελίξεις,
αλλά και τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να συµµετέχετε ενεργά στο
εκπαιδευτικό µας έργο.

-

Τα είδη που το παιδί σας πρέπει να φέρει στο σχολείο αλλά και για τις καθηµερινές
διαδικασίες φαγητού - εκπαίδευσης.

-

Το πρόγραµµα προσαρµογής των παιδιών στο νέο σχολικό πλαίσιο κατά τις τρεις
πρώτες εβδοµάδες.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
•

Η µεταφορά µε τα λεωφορεία προς και από το σχολείο γίνεται από τη στάση που έχει
καθοριστεί κατά την εγγραφή του µαθητή και η οποία επιλέγεται από το προκαθορισµένο
πρόγραµµα των δροµολογίων του σχολείου.

•

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν επιτρέπεται η αλλαγή δροµολογίου παρά
µόνο για σηµαντικές περιπτώσεις και ασφαλώς µόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του
Τµήµατος Σχολικής Μεταφοράς. Η όποια αλλαγή θα γίνεται στο χρονικό διάστηµα από
10.00 - 12.00 καθηµερινά και θα αφορά στην επόµενη εργάσιµη. Μόνο σε εξαιρετικά
έκτακτες περιπτώσεις το Τµήµα Σχολικής Μεταφοράς θα ειδοποιείται την ίδια µέρα.

•

Σε περίπτωση που ο µαθητής αλλάξει κατοικία ή αριθµό τηλεφώνου, ο γονέας κηδεµόνας οφείλει να ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως τη Γραµµατεία του Σχολείου
καθώς και το Τµήµα Σχολικής Μεταφοράς.

•

Το πρωί ο µαθητής δε χρειάζεται να βρίσκεται στη στάση του, αλλά να περιµένει το
τηλέφωνο της συνοδού για να κατέβει. Κάθε γονιός θα ενηµερωθεί έγκαιρα για τον οδηγό
και την συνοδό που µεταφέρει το παιδί του στο Σχολείο ή το επιστρέφει στο σπίτι
(τηλέφωνο, ώρα που θα περνάει το λεωφορείο από την στάση). Οι γονείς είναι εκείνοι
που παραδίδουν και παραλαµβάνουν τα παιδιά από τις συνοδούς ή οποιοδήποτε άλλο
ενήλικο πρόσωπο το οποίο εκείνοι και µόνο ορίσουν

•

Μέσα στο λεωφορείο οι µαθητές δεν αλλάζουν µόνοι τους θέσεις και κάθονται εκεί όπου
ορίζει η συνοδός φορώντας πάντα ζώνη ασφαλείας.

•

Η συµπεριφορά των µαθητών στο σχολικό αποτελεί προέκταση της σχολικής τους ζωής.
Η συνοδός και ο οδηγός έχουν την ευθύνη για την ασφαλή µεταφορά των µαθητών και
την τήρηση κανόνων συµπεριφοράς (σεβασµός κ.λπ.).

•

Για οποιαδήποτε απορία σχετική µε το πρόγραµµα ή τη φοίτηση των µαθητών, θα
είµαστε στη διάθεσή σας από τη ∆ευτέρα, 12 Σεπτεµβρίου, καθηµερινά 8.00 πµ. έως
17.00 µµ. Να γνωρίζετε ότι η χαρά µας είναι µεγάλη, όταν έχουµε τη δυνατότητα να
δίνουµε λύσεις στους οποιουσδήποτε προβληµατισµούς και απορίες σας προκειµένου
να αποµακρυνθεί η αγωνία σας για τα παιδιά, που θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι είναι
πρωτίστως και δική µας αγωνία.

Στοχεύοντας στην ασφαλή και έγκαιρη µετακίνηση των µαθητών / -τριών, ζητούµε τη
συνεργασία σας καθώς επίσης και την κατανόησή σας για τυχόν καθυστερήσεις που θα
παρατηρηθούν κατά τις πρώτες µέρες λειτουργίας του Σχολείου.
.
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η παραλαβή των µαθητών που δε χρησιµοποιούν σχολικό κατά το σχόλασµα γίνεται µετά την
αποχώρηση των σχολικών. Η πόρτα του σχολείου για λόγους ασφαλείας και καλύτερης
προετοιµασίας για την αποχώρηση των παιδιών θα παραµένει κλειστή από τις 14:30 έως τις
15:20. Οι γονείς και οι κηδεµόνες παρακαλούνται να περιµένουν έξω από το χώρο του σχολείου
µέχρι την έλευση της ώρας αποχώρησης.
Επίσης, κατά την προσέλευση των µαθητών το πρωί, θα σας παρακαλέσουµε να παραµένετε
στο χώρο της Γραµµατείας. Η είσοδος των γονέων στο χώρο της αυλής και των τάξεων δεν
επιτρέπεται εκτός και αν πρόκειται να συµµετέχουν σε κάποια οργανωµένη δραστηριότητα ή να
παρακολουθήσουν µάθηµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση στη
γραµµατεία.
Η παραλαβή µαθητών από το σχολείο κατά τη διάρκεια της ηµέρας είναι εφικτή µόνο έπειτα από
συνεννόηση µε τη Γραµµατεία και τη ∆ιεύθυνση του σχολείου. Η παραλαβή του µαθητή / της
µαθήτριας γίνεται από το χώρο της Γραµµατείας.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•

Τα παιδιά θα έρχονται στο σχολείο µε τσάντα κατάλληλη για την ηλικία τους (µικρή),
καθώς δε θα κουβαλούν βιβλία και τετράδια (πιθανά µόνο σε κάποιες εργασίες - project
ή στο µάθηµα των ξένων γλωσσών, κυρίως στις µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού). Θα
θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι σύµφωνα µε τη στοχοκεντρική και εξατοµικευµένη
προσέγγιση κάθε µαθητή του Σχολείου µας, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βοηθήσουν
τους µαθητές όλων των βαθµίδων να πετύχουν τους γνωστικούς - συναισθηµατικούς και
κοινωνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο ατοµικό πλάνο επιτυχίας τους από την αρχική
διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς να χρησιµοποιήσουν άµεσα τα βιβλία του Ο.Ε.∆.Β.

•

Από τα πρώτα βιβλία π.χ. που θα χρησιµοποιηθούν είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, η
Φυσική και η Αγωγή του Πολίτη. Οι µαθητές θα εισαχθούν σε ένα νέο τρόπο µάθησης
και καθηµερινής σχολικής ζωής όπου το νόηµα σε όσα κάνουν και η ολιστική
προσέγγιση της γνώσης είναι το επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλο τον
y ΠΡΟΝΗΠΙΟ y ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ y ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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πρώτο µήνα σχολικής φοίτησης τα παιδιά θα επεξεργαστούν βιωµατικά, εκπαιδευτικά
θέµατα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να γνωριστούν µε τους συµµαθητές και τους
δασκάλους τους, να επικοινωνήσουν, να βρουν την θέση τους στην σχολική τάξη, να
συνεργαστούν σε µικρές και µεγαλύτερες οµάδες και να οικειοποιηθούν διαδικασίες
εκπαιδευτικές και άλλες που θα τους επιτρέψουν να προσανατολιστούν πολύ γρήγορα
στη δική τους ανάληψη ευθύνης σε ό,τι αφορά το Σχολείο τους.
•

Η συµµετοχή σας στο πρόγραµµα είναι πολύ σηµαντική διότι τα παιδιά νιώθουν
υπερήφανα που οι γονείς τους αφιερώνουν χρόνο στο σχολείο και τη µαθησιακή
διδασκαλία και εποµένως νιώθουν ότι η σχολική τους ζωή είναι σηµαντική. Έτσι
κινητοποιούνται περισσότερο και αυξάνουν τις επιδόσεις τους. Η διαδικασία θα
γίνεται ως εξής: θα ενηµερώνεστε από τον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου, το
διαδίκτυο και από το ηµερολόγιο του παιδιού για το εκάστοτε θέµα που έχει αποφασίσει
να ασχοληθεί η οµάδα. Έπειτα θα εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να συµµετέχετε ενεργά
στο πρόγραµµα, εφόσον το επιθυµείτε, είτε µέσω του ηµερολόγιου του παιδιού, είτε
γράφοντας το όνοµά σας (ή εσείς ή το παιδί) στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου
(σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν 2 οικογένειες - µέχρι 4 γονείς). Έπειτα θα
ενηµερώνεστε µε τον ίδιο τρόπο (ηµερολόγιο και πίνακας ανακοινώσεων ή διαδίκτυο) για
το ποιες ηµέρες µπορείτε να συµµετέχετε στο πρόγραµµα (συνολικά 2 ηµέρες, τη µέρα
του σχεδιασµού του προγράµµατος και µια ηµέρα υλοποίησης του, την οποία θα
αποφασίσετε σε συνεννόηση µε την εκπαιδευτικό). Πέρα από αυτήν την άµεση
διαδικασία, θα µπορείτε έµµεσα να συµµετέχετε µέσω της ενίσχυσης του παιδιού από το
σπίτι πάνω στο εκάστοτε θέµα µε κατάλληλους παιδαγωγικά τρόπους (ενεργητική
ακρόαση, συνεργασία, παιχνίδι).

•

Θα υπάρχει ατοµικό ηµερολόγιο για το κάθε παιδί, το οποίο θα δίνεται από το σχολείο,
όπου θα υπάρχει δυνατότητα καθηµερινά να µεταφέρει µέσω οποιαδήποτε τρόπου θέλει
εκείνο (ζωγραφιά, κολάζ, σχόλια, κ.ά.), ό,τι θέλει από την ηµέρα που πέρασε στο
σχολείο. Σε αυτό το ηµερολόγιο θα µπορούµε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να
παρεµβαίνουµε από κοινού, όταν το κρίνουµε αναγκαίο για την επικοινωνία µας (όχι
καθηµερινά).
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
•

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών µαζί σας θα γίνεται προγραµµατισµένα µία φορά το
µήνα (βλ. Ηµερολόγιο 2011 - 2012), έτσι ώστε να συζητείται οµαδικά η εξέλιξη της τάξης
και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έλαβαν χώρα τον συγκεκριµένο µήνα. Η
προσωπική ενηµέρωση για την πρόοδο του παιδιού σας θα γίνεται µε τη διαδικασία του
ατοµικού ραντεβού που θα οργανώνεται σε συνεργασία µε τον / την εκπαιδευτικό της
τάξης και τη Γραµµατεία του Σχολείου.

•

Παράλληλα, θα ενηµερωθείτε µε έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο για τις ηµέρες και τις
ώρες κατά τις οποίες θα µπορείτε να ενηµερωθείτε τηλεφωνικά από τους εκπαιδευτικούς
τάξης και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
•

Για τους µαθητές / µαθήτριες της Α΄, Γ΄ και Ε΄ ∆ηµοτικού είναι απαραίτητη η προσκόµιση
ιατρικών βεβαιώσεων (το έγγραφο σας παρέχεται στον παρών φάκελο)

•

Λόγω της αλλαγής του χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρακαλούνται όλοι οι γονείς
να προσκοµίσουν εκ νέου Αντίγραφο του Μητρώου Αρρένων εάν έχουν αγόρι και
αντίγραφο Οικογενειακής Μερίδας εάν έχουν κορίτσι από το ∆ήµο Εγγραφής

•

Για τους µαθητές που εγγράφονται πρώτη φορά στο σχολείο είναι απαραίτητο να
προσκοµίσουν:
- Αντίγραφο του Μητρώου Αρρένων ή αντίγραφο Οικογενειακής Μερίδας
- Πιστοποιητικό Γέννησης του µαθητή / µαθήτριας
- Αντίγραφο του Τίτλου Προόδου του µαθητή / µαθήτριας από την προηγούµενη βαθµίδα
- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η µόνιµη κατοικία του γονέα
- τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται (για τις βαθµίδες Β΄, ∆΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού εκείνες
που έκαναν την προηγούµενη χρονιά).
- Σε περίπτωση µετεγγραφής απαιτούνται Αίτηση Εγγραφής και Πιστοποιητικό
Μετεγγραφής / Βεβαίωση Σπουδών από το προηγούµενο σχολείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του Σχολείου.
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ΥΓΙΕΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
•

Όσον αφορά το φαγητό σας υπενθυµίζουµε ότι στο σχολικό πρόγραµµα υπάρχει ώρα
για την απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Τα παιδιά από την πρώτη µέρα θα
φάνε το δεκατιανό και το γεύµα τους στο εστιατόριο του Σχολείου (για τις πρώτες δύο
εβδοµάδες της προσαρµογής προτείνουµε όλα τα παιδιά να δοκιµάσουν το φαγητό που
προσφέρει το σχολείο).
Ωστόσο, είναι σηµαντικό, για λόγους υγιεινής αλλά και σεβασµού της ατοµικότητας, κάθε
παιδί να έχει µαζί του το δικό του µέσο για να πίνει νερό ή οτιδήποτε άλλο θέλει
(µεταλλικό παγουράκι ή πλαστικό µπουκάλι µε νερό). Το παγουράκι και το δοχείο
µεταφοράς τροφίµων πρέπει να είναι µεταλλικά και να πλένονται καθηµερινά, προς
αποφυγή µικροβίων, αλλά και για λόγους ασφαλούς ψύξης ή θέρµανσης αν χρειαστεί.
Επίσης, το πλαστικό µπουκάλι µε νερό θα πρέπει για λόγους υγιεινής να ανανεώνεται
καθηµερινά από καινούργιο.

•

Στα πλαίσια του προγράµµατος της στοµατικής υγιεινής, η οποία θα γίνεται καθηµερινά
από όλα τα παιδιά αµέσως µετά το φαγητό, είναι απαραίτητο κάθε παιδί να φέρει, ειδικά
για το σχολείο, µια οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεµα που προορίζονται για την
συγκεκριµένη ηλικία.

•

Ένας από τους σηµαντικούς στόχους που θέτει η σύγχρονη παιδαγωγική και
ενστερνίζεται η παιδαγωγική οµάδα, είναι τα παιδιά να νιώσουν οικεία στο
περιβάλλον του σχολείου, όπως νιώθουν και στο σπίτι τους. ∆ηλαδή, να
εξοικειωθούν µε καταστάσεις της καθηµερινότητας και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα
τους βοηθήσουν να κατακτήσουν αυτές τις συµπεριφορές. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαµε
ο χώρος αλλά και τα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε να είναι όµοια µε αυτά που
χρησιµοποιούµε και στο σπίτι. Τα αντικείµενα σίτισης (πιάτα, ποτήρια, κ.α.) εποµένως,
θα είναι πορσελάνινα και γυάλινα, για το λόγο που ήδη αναφέρθηκε αλλά και γιατί µε
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε και την υγιεινή των παιδιών (δεν γίνεται συσσώρευση
µικροβίων). Η επιτήρηση από τις εκπαιδευτικούς θα διασφαλίζει τη χρήση των
αντικειµένων χωρίς ατυχήµατα. Παράλληλα, όµως τα παιδιά µαθαίνουν κοινωνικές και
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ψυχοκινητικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητά τους
και να αποδέχονται την διαφορετικότητά τους µέσα από διαδικασίες που βιώνουν
καθηµερινά. Στη διαδικασία του δεκατιανού και του γεύµατος οι εκπαιδευτικοί θα τρώνε
µαζί µε τα παιδιά, καθώς είναι σηµαντικό να µην διαφοροποιούνται, αφού είναι µέλη της
ίδιας οµάδας. Ακόµα, ας µην ξεχνάµε ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σηµαντικά πρότυπα
µίµησης για τα παιδιά που θα τους εξοικειώσουν µε υγιεινές διαδικασίες διατροφής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Το γεύµα είναι µια σηµαντική κοινωνική και συντροφική στιγµή στην καθηµερινή ζωή. Σύµφωνα
µε το Υ.Π.Ε.Π.Θ (7/9/200-7, στην εγκύκλιο 32/209/97209/97290) στην ενότητα «Γεύµα –
Ξεκούραση - Χαλάρωση» αναφέρονται τα εξής: «… Η ώρα του γεύµατος δεν καλύπτει µόνο
βιολογικές ανάγκες αλλά έχει και παιδαγωγική αξία επειδή διευρύνει το πεδίο εµπειριών και
γνώσεων των παιδιών, τους δίνει την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την
αυτονοµία του, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να µάθουν να αυτοεξυπηρετούνται».
Για να υπάρξει µια θετική προσέγγιση του φαγητού από τα παιδιά, είναι αναγκαία µια καλά
οργανωµένη προσέγγιση ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον µε ερεθίσµατα, µια ευχάριστη
ατµόσφαιρα χωρίς άγχος και βιασύνη.
Απαραίτητα στοιχεία στην όλη διαδικασία είναι:
1. Τα ποιοτικά υλικά (βιολογικής καλλιέργειας και πάντα της εποχής).
2. Οι κανόνες µιας υγιεινής, µεσογειακής διατροφής.
3. Ο χώρος του γεύµατος, που πρέπει
•

Να εµπνέει τα παιδιά (π. χ λειτουργική διάταξη και όµορφη εµφάνιση των
τραπεζιών, φωτεινός, οργανωµένη παρουσίαση του εβδοµαδιαίου διατροφικού
προγράµµατος στα παιδιά)

•

Να πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής (τόσο στην προπαρασκευή και το
σερβίρισµα όσο και µετά το γεύµα, το πλύσιµο των χεριών, των δοντιών,
«σιγύρισµα» της αίθουσας ώστε να φάνε στη συνέχεια τα άλλα παιδιά κ.λπ.).

4. Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται και που έχουν παιδοκεντρική διάσταση (σερβίτσια
µε χρώµα, λειτουργικά για την ηλικία των παιδιών, ποιο κάθονται µε ποιους, ποια
πράγµατα µπορεί να αναλάβει το κάθε παιδί στην οµάδα του γεύµατος κ.λπ.).
5. Το τελετουργικό (η διαδικασία που δίνει στα παιδιά την αίσθηση της ένταξής τους σε µια
οµάδα)
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Μια καλή κοινοτική ζωή προϋποθέτει την αναγνώριση και τον σεβασµό των αναγκών
κάθε µέλους ξεχωριστά όσο και της οµάδας των (µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της).
Έτσι, σύµφωνα µε αυτήν την άποψη το γεύµα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα της
δύσκολης διαδικασίας να συµβιβάζονται οι ανάγκες του ατόµου µε τις αντίστοιχες
ανάγκες της οµάδας στην οποία συµµετέχει π.χ. συµβιβασµός ανάµεσα στη βραδύτητα
κάποιων παιδιών και την ταχύτητα κάποιων άλλων, τη λαιµαργία, και την ανορεξία, την
επιθυµία κάποιων παιδιών για δράση και άλλων για αδράνεια…
Άποψή µας είναι ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν καλύτερα και σέβονται περισσότερο
τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για µια επιτυχηµένη συµβίωση, όταν
αντιλαµβάνονται και συµµερίζονται τις πρακτικές και τα νοήµατα των διαφόρων
κοινωνικών καταστάσεων, γι’ αυτό για µας έχει νόηµα

«οι κανόνες» και το

«τελετουργικό» στο γεύµα…
∆ιαδικασία: οι µαθητές, όταν έρθει η ώρα του φαγητού, αφού πλύνουν τα χέρια τους,
µπαίνουν στο χώρο της τραπεζαρίας και κάθονται στα τραπέζια τους (υπεύθυνος ο
εκπαιδευτικός σε κάθε τάξη). Στη συνέχεια δύο παιδιά από κάθε οµάδα αναλαµβάνουν
να «βοηθήσουν» στην ετοιµασία του τραπεζιού (σερβίτσια, χαρτοπετσέτες κλπ). Όλα τα
παιδιά θα µάθουν έτσι να «ετοιµάζουν το τραπέζι». Ο εκπαιδευτικός µοιράζεται µε τα
παιδιά αυτές τις στιγµές χαλάρωσης κι επικοινωνίας, µαθαίνει επιπλέον πτυχές της
προσωπικότητας των µαθητών τους και προσπαθεί να τους εµπνεύσει µε πρότυπα
υγιεινής διατροφής και θετικής στάσης απέναντι στο φαγητό (επικοινωνία µε λεκτικό και
µη λεκτικό τρόπο).
Το πρόγραµµα διατροφής των παιδιών του Σχολείου µας θα φτάνει στα χέρια σας σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή. Ενδεικτικά σας παραθέτουµε το πρόγραµµα διατροφής για την εβδοµάδα
19/9 – 23/9.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/09

ΤΡΙΤΗ 20/09

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09

ΠΕΜΠΤΗ
22/09

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/09

Δεκατιανό

Γάλα , ψωμί με
βούτυρο και
μαρμελάδα,
φρούτο

Γάλα με
δημητριακά,
φρούτο

Γάλα με κέικ
σοκολάτας,
φρούτο

Τυρόπιτα,
φρούτο

Γάλα με άνθος
αραβοσίτου
σοκολάτας, φρούτο

Μεσημεριανό

Αρακάς με
μοσχάρι
κοκκινιστό και
ψωμί ολικής
αλέσεως

Γεμιστά με φέτα
και ψωμί ολικής
αλέσεως

Κεφτέδες
κοκκινιστοί με
πουρέ

Παστίτσιο

Φιλέτο κοτόπουλο
ψητό με ρύζι
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ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
•

Στα πλαίσια της κολύµβησης είναι απαραίτητο κάθε παιδί να έχει µαζί του τα
προτεινόµενα από το σχολείο είδη, δηλαδή: µια τσάντα αποκλειστικά για αυτή τη
διαδικασία που περιέχει: µαγιό αθλητικού τύπου, παντόφλες κολύµβησης, σκουφάκι
κολύµβησης, ένα µπουρνούζι µε κουκούλα, µια πετσέτα ποδιών και µια χτένα. Μέσα σε
αυτήν την τσάντα καλό είναι να υπάρχει ένα µικρό αδιάβροχο τσαντάκι για να µπαίνουν
τα βρεγµένα πράγµατα µετά την κολύµβηση και φυσικά για λόγους υγιεινής

οι

παντόφλες πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστή τσάντα, µέσα στην τσάντα του
κολυµβητηρίου. Η τσάντα αυτή θα µεταφέρεται στο σχολείο την ηµέρα της αντίστοιχης
δραστηριότητας και θα γυρίζει πίσω στο σπίτι πάλι την ίδια ηµέρα, µε σκοπό ό,τι
περιέχει η τσάντα να πλένεται και ετοιµάζεται για την επόµενη φορά.
Η τσάντα και τα περισσότερα από αυτά που περιέχει (µαγιό, σκουφάκι, µπουρνούζι) θα
φέρουν το λογότυπο του Σχολείου.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
•

Εκδηλώσεις δηµόσιου ενδιαφέροντος θα γίνονται σε χρονικές περιόδους όταν και όπου
υπάρχει ανάγκη από την οµάδα να οργανωθούν. Υπάρχουν, όµως, κάποιες εκδηλώσεις
που είναι υποχρεωτικές από το Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτές τις εκδηλώσεις θα δοθεί
ευκαιρία στα παιδιά να ευχαριστιούνται πρώτιστα τα ίδια µέσα από εµπειρίες γεµάτες
νόηµα. Στις εξωσχολικές δραστηριότητες τέτοιου τύπου τα παιδιά θα φορούν
υποχρεωτικά τη στολή του σχολείου.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ, ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αθήνα – Παρίσι – Λονδίνο – Ελσίνκι ... Τόσο
μακριά και όμως τόσο κοντά...Τόσο
διαφορετικά και όμως ίδια. Πως μαθαίνει να
διαβάζει ένα πρωτάκι στη Νορβηγία πώς
ζωγραφίζει ένα δευτεράκι στη Δανία και τι
μαθαίνει στο μάθημα της Ιστορίας ένας
μαθητής της έκτης δημοτικού ;

Οι αποστάσεις μεταξύ των κρατών τείνουν πλέον να εκμηδενιστούν. Δεν είναι
δύσκολο ένας πατέρας να δουλεύει κάποιες μέρες της εβδομάδας σε άλλη χώρα από
αυτή που μένει η οικογένεια του ή μία μητέρα Ιατρός για παράδειγμα να έχει γραφείο
σε δύο Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως δεν είναι δύσκολο ένας Έλληνας
εκπαιδευτικός να παραδίδει μάθημα Μυθολογίας σε μία Φιλανδική τάξη ή ένα
Σκωτσέζος μαθηματικός να λύνει το Πυθαγόρειο θεώρημα μαζί με μία ομάδα ελλήνων
μαθητών.
Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μια αυξανόμενη κοινή πρακτική που
αποκτά ευρεία αναγνώριση. Το σχολείο μας στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά,
διευρύνοντας τις συνεργασίες εκείνες, όπου σχολεία από Ευρωπαϊκές και όχι μόνο
χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά οφέλη.
Οι μαθητές μας και οι οικογένειές τους ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την
Ευρωπαϊκή ποικιλομορφία στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μεγάλη
πρόοδος στις ΤΠΕ, όπως η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα και σε καλύτερες
υπηρεσίες Επικοινωνιών, προσθέτει μία νέα διάσταση στις ευκαιρίες που δίνονται σε
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όλους μας ώστε να επικοινωνήσουμε και να αναπτύξουμε δραστηριότητες μεταξύ
μας. Αυτές οι εξελίξεις διευκολύνουν τις συνεργασίες με μία πρωτοφανή παιδαγωγική
αξία.

... για παιδιά
Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education‐ Global Classroom)
Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού εμπνευσμένα από την Εκπαίδευση για τον Κόσμο
(Global Education‐ Global Classroom). Κάνουμε την τάξη μας κέντρο του κόσμου και
ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες μας για επικοινωνία με όλο τον κόσμο.

... για εκπαιδευτικούς
Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education‐ Global Classroom)
Πρόγραμμα για δασκάλους και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων κρατών. Ανταλλαγή πληροφοριών, μεθόδων
διδασκαλίας, παιδαγωγικής φιλοσοφίας.
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... για γονείς
Εκπαίδευση για τον Κόσµο (Global Education- Global Classroom)
Ανοίγουμε το σπίτι μας σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε διαφορετικούς τύπους
κατοικιών και τρόπων ζωής συγκεκριμένων λαών από διαφορετικές περιοχές του
κόσμου. Εντοπίζουμε τις χώρες των λαών και κατοικιών στο χάρτη της τάξης μας και
βλέπουμε φωτογραφίες στον υπολογιστή. Τα παιδιά σχηματίζουν γνώμη για το τι
σημαίνει γι’ αυτά ένα σπίτι, με την έννοια της οικογενειακής εστίας και εξάγουν
συμπεράσματα για τους κινδύνους που έχουν οι στερεότυπες απόψεις που σχετίζονται
με την κατοικία, τη ζωή και την καθημερινότητα ανθρώπων που ζουν σε άλλες χώρες.
Τέλος δίνουν έμφαση σε αξίες που ήδη καλλιεργούν στο σχολείο όπως συνεργασία,
συμμετοχή, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υποστήριξη, σεβασμός, αποδοχή, θετική
σκέψη και πολλά άλλα. Υποδεχόμαστε και φιλοξενούμε, ταξιδεύουμε και βρίσκουμε
φίλους.

... Comenius project.
Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης καθιστά επιτακτική την ανάγκη της αμοιβαίας
επικοινωνίας των λαών της Ευρώπης. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, το σχολείο
μας αναζητεί συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και
προγράμματα ανταλλαγών αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελεί την ισχυρότερη προσπάθεια για ανάπτυξη, συμφιλίωση και πρόοδο των
λαών της Ευρώπης. Μία σειρά από αναμφισβήτητα επιτεύγματα αποτελούν τα βασικά
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συστατικά της ευρωπαϊκής επιτυχίας στο σύγχρονο κόσμο: η ενιαία αγορά, το κοινό
νόμισμα, οι κοινές πολιτικές, ο υγιής ανταγωνισμός και η διεθνής αρωγή αποτελούν
μερικά μόνον παραδείγματα.
Το Πρόγραµµα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής
εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της
ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που
παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, µε την
επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων, πολυµερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων
διακρατικής κινητικότητας µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και
δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.
Το σχολείο μας με την ίδρυση και λειτουργία της ομάδας Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων δηλώνει παρόν στην ποιο σύγχρονη
παιδαγωγική διαδικασία. Ενισχύει την καινοτομία και την δημιουργικότητα των
εκπαιδευτικών και με όραμα την αμοιβαία επικοινωνία των λαών του κόσμου εμπνέει
και διευκολύνει τους μαθητές του να συνεργάζονται με σχολεία των ευρωπαϊκών –και
όχι μόνο– κρατών, να εκπονούν μελέτες και εργασίες, να ανταλλάσσουν επισκέψεις
και να έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς και ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας

βιώνοντας μοναδικές εμπειρίες.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η ομάδα των «Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πρότυπου»

y ΠΡΟΝΗΠΙΟ y ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ y ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011‐2012

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Κυ

Δε

Τρ

Τε

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Πε

Πα

Σα

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

25

19
26

20
27

21
28

22
29

23

24

30

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Τε

Πε

Πα

Σα

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
28

26

29

30

31

27

Κυ

5

Δε

Δε

Τε

Πε

Πα

Σα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

20

21

22

23

24

28

29

30

31

Τρ

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

1

2

3

4

5

10

11

12

Κυ

Δε

Πε

Πα

Σα

1

2

3

4

15

16

17

18

19

11

12

13

4

15

16

17

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

5

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

12

13

14

15

16

17

18

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

25

26

27

28

29

30

31

4

5

6

7

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

19

Π
α
1
8
15
22
29

10

21

11

Πε

9

14

10

Τε

3

8

20

9

Τρ

Σα

2

13

8

Δε

Πα

1

9

4

7

Πε

8

7

Κυ

Τε

7

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Τε

Τρ

6

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Τρ

27

Δε

6

ΜΑΪΟΣ 2012
Κυ

Κυ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Τρ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Σα

6

2

26

Πα

5

Δε

25

Πε

4

1

24

Τε

3

Κυ

23

Τρ

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

22

Δε

1

4

18

Κυ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Σα
2
9
16
23
30
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12/9/2011 Αγιασµός – Έναρξη σχολικής χρονιάς
21/9/2011 Ενηµέρωση γονέων για τις απογευµατινές δραστηριότητες
3/10/2011 Έναρξη των απογευµατινών δραστηριοτήτων
5/10/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής
12/10/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού
21/10/2011 Επίσκεψη στο Μουσείο Αφής – Ενδοσχολική Επιµόρφωση
22/10/2011 Ηµερίδα: «η Ηγεσία στην Εκπαίδευση»
28/10/2011 Εθνική Επέτειος – Αργία
2/11/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής
9/11/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού - αξιολόγηση στοχοθεσίας
10/11/2011 Επίσκεψη στο Πλανητάριο (∆-Ε-Στ)
Επίσκεψη στο Cinema Park (Α-Β-Γ)
17/11/2011 Επέτειος Πολυτεχνείου – το σχολείο λειτουργεί κανονικά
7/12/2011 Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη (Έκθεση Γιάννη Χουλιαρά) (∆-Ε-Στ)
7/12/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής
12/12/2011 Έναρξη Β΄ τριµήνου
21/12/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού - έλεγχοι Α΄ τριµήνου
21/12/2011 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων – έλεγχοι Α΄ τριµήνου
23/12/2011 Τελευταία ηµέρα πριν τα Χριστούγεννα
9/1/2012 Πρώτη µέρα µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων
27/1/2012 Επίσκεψη στο θέατρο Πόρτα για την παράσταση «Οδυσσεβάχ»
1/2/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής
8/2/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού - αξιολόγηση στοχοθεσίας
21/2/2012 Επίσκεψη στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης (Α-Β-Γ)
24/2/2012 Επίσκεψη στο Ι.Μ.Ε. (∆-Ε-Στ)

y ΠΡΟΝΗΠΙΟ y ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ y ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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27/2/2012 Καθαρά ∆ευτέρα
7/3/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής
12/3/2012 Έναρξη Γ΄ τριµήνου
14/3/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων
4/4/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής &
Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού - έλεγχοι Β΄ τριµήνου
6/4/2012 Τελευταία ηµέρα πριν το Πάσχα
23/4/2012 Πρώτη µέρα µετά το Πάσχα
1/5/2012 Εργατική Πρωτοµαγιά (αργία)
2/5/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής
9/5/2012 Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού - αξιολόγηση στοχοθεσίας
4/6/2012 Του Αγίου Πνεύµατος (αργία)
15/6/2012 Λήξη σχολικής χρονιάς – Εορταστικές εκδηλώσεις
Μηνιαία συγκέντρωση γονέων Προσχολικής &
Μηνιαία συγκέντρωση γονέων ∆ηµοτικού - έλεγχοι Γ΄ τριµήνου
15 – 21/6/2012 Τίτλοι Σπουδών - Απολυτήρια

Σημειώσεις:
*Οι Μηνιαίες Συναντήσεις Γονέων & Εκπαιδευτικών της Προσχολικής θα
πραγματοποιούνται κάθε 1η Τετάρτη του μήνα, ενώ του Δημοτικού κάθε 2η
Τετάρτη του μήνα (εκτός του Δεκεμβρίου λόγω Χριστουγέννων & Απριλίου
λόγω Πάσχα)
**Για τις εκδρομές της Προσχολικής, θα ενημερώνεστε μέσω ανακοινώσεων

y ΠΡΟΝΗΠΙΟ y ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ y ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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Περιµένουµε αφού τους διαβάσετε τους κανονισµούς να συζητήσουµε τις απόψεις σας στην
επόµενη συνάντησή µας, καθώς καθένας µας υιοθετεί και βιώνει διαφορετικά την ιδιότητα του
γονιού που σκύβει να αφουγκραστεί τις ανάγκες του παιδιού του. Εµείς είµαστε δίπλα σας για
να σας υποστηρίξουµε στο εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτητικό ρόλο σας ως
συνειδητοποιηµένους γονείς του σήµερα, µε το εξειδικευµένο προσωπικό µας και την
φιλοσοφία µας που στηρίζεται σε µια ολιστική προσέγγιση του παιδιού και της γνώσης.

Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου
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