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Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες, 
η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και του έργου που επιτελείται σ΄ αυτό συντελείται 
συλλογικά, απ΄ όλους μας, γι΄αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος, επικοινωνία, στενή 
συνεργασία, καθώς και αμοιβαία ενημέρωση και πληροφόρηση μεταξύ του Σχολείου και της Οικογένειας. 
Πρώτο βήμα προς τον σκοπό αυτό για τη νέα σχολική χρονιά, αποτελεί η σύντομη αυτή ενημέρωση γύρω από 
θέματα της σχολικής ζωής. 
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 

Αξιοποιώντας την πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό, τα εποπτικά μέσα και τα εργαστήρια του 
Σχολείου μας και με την εφαρμογή ποικίλων διδακτικών μέσων και μεθόδων, στόχος μας είναι να 
συμβάλλουμε μέσα από τη διδακτική διαδικασία στην αύξηση του ενδιαφέροντος του μαθητή* στη μάθηση. 
Επιδιώκουμε να έχει ο μαθητής την ευκαιρία να εκφράσει την εμπειρία του, να καλλιεργήσει τη σκέψη και τη 
φαντασία του, να μάθει να εκφράζει και να υποστηρίζει τις απόψεις του, αλλά και να σέβεται των άλλων, να 
εποικοινωνεί, να λειτουργεί σε ομάδα.  
Για την αξιολόγηση των μαθητών, αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, συνεκτιμώνται:  
ü Η συνολική συμμετοχή στη μαθησιακή διδασκαλία (ερωτήματα και απαντήσεις, συμμετοχή, 

συνεργασία, επιμέλεια) και, κατ΄ επέκταση, η εικόνα μαθητή (γνώσεις, δεξιότητες επίλυσης 
προβλήματος και επικοινωνιακές, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα κ.λ.π). 

ü Οι καθημερινές εργασίες (στο σπίτι ή στο σχολείο, ατομικές ή ομαδικές). 
ü Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές), διαθεματικές. 
ü Οι Ωριαίες Γραπτές Δοκιμασίες. 
ü Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) διάρκειας το πολύ 10 λεπτών 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  
     

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται 
εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους».  
Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται: 
ΕΠΑΡΚΗΣ , εφόσον το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, εφόσον ο μαθητής σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες, οπότε 
επαναλαμβάνει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.   
Ο κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας του μαθητή και να 
ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτησή του. Επιπλέον, το Σχολείο μέσω του Υπεύθυνου Καθηγητή Τμήματος, 
ενημερώνει τον κηδεμόνα ανά εβδομάδα για τις απουσίες του παιδιού του. 
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων· είναι, επίσης, να δώσει διέξοδο στον 
αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να συνδέσει το σχολείο με την κοινωνία, να αναπτύξει 
την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια, την υπευθυνότητα, το συλλογικό πνεύμα, την αλληλεγγύη, τη 
συνεργασία. Να βοηθήσει τους μαθητές στην ανίχνευση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
τους, στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην 
κοινωνία, στον πολιτισμό, στην υγεία. 
Παροτρύνετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε ομάδες Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Πολιτιστικών Θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων που λειτουργούν στο σχολείο μας και που καλλιεργούν  

 



 

τον αυριανό ενεργό πολίτη, τον υπεύθυνο και ενημερωμένο, που εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει 
ενεργά στην κοινωνία.  
Οι ομάδες λειτουργούν εκτός διδακτικού ωραρίου, με την εθελοντική συμμετοχή καθηγητών και μαθητών. 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
Σας καλούμε να ανατρέχετε στο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής (Εσωτερικός Κανονισμός του Σχολείου), 
που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας   http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/sx-kanonismos/index.html  
και επιδιώκουμε τη συνεργασία σας στην τήρησή του. 
Παροτρύνουμε και ζητούμε από τους μαθητές μας να λειτουργούν δημοκρατικά, σύμφωνα με τους όρους της 
ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου και εστιάζουμε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης 
με αλληλοσεβασμό, επικοινωνία, διάλογο, συνεργασία, υπευθυνότητα. Το σύνθημά μας είναι «Έκφραση, 
Δημιουργία, Μάθηση, Συνεργασία!». Γενικά, οι μαθητές μας αγαπούν τη σχολική ζωή και συμμετέχουν στις 
δράσεις και δραστηριότητες του σχολείου.  
Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την εφαρμογή των 
παιδαγωγικών παρεμβάσεων, με στόχο πάντα να προβληματιστεί ο μαθητής, να συνετιστεί, προσπαθώντας 
παράλληλα να καλλιεργούμε το αίσθημα του «ανήκειν» στη σχολική κοινότητα για όλα τα παιδιά.   
Ζητούμε να συνεργάζεστε στενά με το σχολείο, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές μας που εστιάζουν στην 
πρόληψη, αλλά και στον έγκαιρο εντοπισμό και άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών 
βίας και εκφοβισμού.  
Η έξοδος από το σχολείο δίχως άδεια αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα. Τα κινητά τηλέφωνα, έστω και 
απενεργοποιημένα, καθώς και τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ήχου και εικόνας απαγορεύονται. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό, σκόπιμες καταστροφές της περιουσίας του σχολείου επιβαρύνουν τους γονείς 
των μαθητών. Οι απουσίες πρέπει να είναι λίγες. Προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε όταν αυτές γίνονται 
σκόπιμα ή κατά ομάδες. Παρακολουθείτε την πορεία του παιδιού σας με τακτικές επισκέψεις στο σχολείο.  
 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 
 

Το ωράριο του Σχολείου λήγει στις 14:10. Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες της αυλής 
παραμένουν κλειδωμένες, με τις παρακάτω εξαιρέσεις που εξυπηρετούν την επικοινωνία σας με το σχολείο 
και συγκεκριμένα:  
 

v ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
Κάθε Δευτέρα και καθημερινά από 13:00 – 14:00 (κάθε Πέμπτη 13:30-14:30). Για έκτακτες περιπτώσεις 
μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 25510.28063. 
 

v ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Κάθε Δευτέρα οι εκπαιδευτικοί δέχονται τους γονείς για συνεργασία και ενημέρωση σχετικά με τη 
φοίτηση, επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών τους. Το Πρόγραμμα Επικοινωνίας αναρτάται στην 
ιστοσελίδα και επικαιροποιείται σε περίπτωση αλλαγής του. 

 

v ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Κάθε Δευτέρα από 8:30 - 12:30 
 

Επιπλέον: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, 
o μέσω της ιστοσελίδας του, η οποία ενημερώνεται συστηματικά  ( http://3gym-alexandr.evr.sch.gr ) 
o με Ενημερωτικά Σημειώματα και Προσκλήσεις, που διαβιβάζονται μέσω των παιδιών σας. 
o Με e-mail (εναλλακτικά με επιστολή ή τηλεφωνικά) για θέματα απουσιών. 

 

Για τακτική ενημέρωση για τη σχολική μας ζωή, σας καλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας 3gym-
alexandr.evr.sch.gr. Παροτρύνετε τα παιδιά σας να σέβονται το Σχολείο και τους κανόνες του. Προσβλέπουμε 
στην ενεργό συμμετοχή σας, σας καλούμε να ενισχύετε τις εκδηλώσεις και δράσεις μας, δίνοντας μ΄ αυτόν 
τον τρόπο και στους μαθητές μας το μήνυμα της συνεργασίας για τον κοινό μας σκοπό, τη γνωστική, 
κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών μας. 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
  Ευφροσύνη Κ. Παταπάτη 


