
 

Αγαπητά Παιδιά, Γονείς, Συνάδελφοι και Φίλοι του Σχολείου,  

Διανύουμε μια δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις εποχή, λόγω της πανδημίας 

που έχει πλήξει όχι μόνο την Κύπρο αλλά και όλο τον κόσμο. Το Σχολείο 

καλείται να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών τόσο σε παιδαγωγικό όσο και 

σε συναισθηματικό επίπεδο, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να στηρίξει τα 

παιδιά, δημιουργώντας τους ένα υγιές και χαρούμενο περιβάλλον μάθησης, 

όπου θα νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία.  

Το σχολείο έχει στοχεύσει φέτος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θεωρείται τώρα πλέον σε συνθήκες 

πανδημίας ιδιαίτερα σημαντική για την απρόσκοπτη εκπαίδευση των 

παιδιών. Γι’ αυτό τον σκοπό το Σχολείο χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της 

Microsoft Teams του ΥΠΠΑN καθώς και στο πρόγραμμα Erasmus + Milage, 

που σκοπό έχει να διδάξει στα παιδιά τα Μαθηματικά μέσω μιας 

εκπαιδευτικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Επιπλέον, δίνει έμφαση στη 

Διαφοροποίηση και στην ενίσχυση της Γλωσσικής Αγωγής των παιδιών μέσα 

από το πρόγραμμα Ελληνομάθειας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.  

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται, όπως και το ήμισυ της προηγούμενης, από 

τα αυξημένα μέτρα υγιεινής και την τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου 

που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας. Η ανάγκη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής έτσι όπως την 

προτάσσει το Πρωτόκολλο, καθιστά επιτακτική την αλλαγή σε σημαντικούς 

τομείς εκπαίδευσης και άθλησης. Τα παιδιά θα πρέπει να απασχολούνται 

δημιουργικά μεν αλλά με ατομικά παιχνίδια δε, το διάλειμμα και στις 

αθλοπαιδιές. Θα πρέπει να αναπτύξουν υγειονομική συνείδηση με συνεχή 

προφύλαξη και αίσθηση της ανάγκης για αυτοπροστασία καθώς και 

ενίσχυση της ατομικής τους υγιεινής.    

Στα πλαίσια των κανόνων υγιεινής απαγορεύεται η είσοδος στη Σχολική 

Μονάδα Γονέων και Επισκεπτών, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διεύθυνση, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με 

τη Γραμματεία. Οπωσδήποτε ο Γονιός/επισκέπτης θα πρέπει να φορεί 

προστατευτική μάσκα και να ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής (να 

χρησιμοποιεί αντισηπτικό πριν την είσοδο στο Σχολείο και να μην 

περιφέρεται χωρίς άδεια σε διάφορους χώρους).  



Η στενή και ειλικρινής συνεργασία με τους γονείς είναι διαχρονικός και 

μακροπρόθεσμος στόχος όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου. Θα είσαστε 

ευπρόσδεκτοι για τηλεφωνική συζήτηση με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό 

οποιουδήποτε θέματος αφορά το παιδί σας, κατόπιν βέβαια τηλεφωνικής 

συνεννόησης μέσω της Γραμματείας για να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος 

χρόνος.  

Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε στενά την υγεία των παιδιών σας και 

όπως αποφεύγετε να φέρνετε τα παιδιά στο Σχολείο, χωρίς να 

συμβουλευτείτε τον Παιδίατρό σας, εάν προηγουμένως έχουν εκδηλώσει 

πυρετό, βήχα, τάση για ζάλη και εμετό, πονόλαιμο και άλλα συμπτώματα  

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για ό,τι 

αφορά το  παιδί σας. Πιστεύουμε ότι κι εσείς θα σταθείτε δίπλα μας 

συνεργάτες και πολύτιμοι βοηθοί στο δύσκολο έργο μας, στον κοινό στόχο 

που είναι η πρόοδος και σωστή αγωγή των παιδιών.  

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά! 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

Η Διευθύντρια  

Δρ. Ελένη Κυρατζή  

 


