Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, εγώ προσωπικά, ο Διευθυντής
του Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου, οι συνεργάτες μου στη Διεύθυνση Βοηθοί
Διευθύντριες και ο Καθηγητικός Σύλλογος αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί
σας θέλοντας να σας διαβεβαιώσουμε για τη δέσμευσή μας, ως σχολική μονάδα να εργαστούμε με
αγάπη και επαγγελματισμό, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για τη μόρφωση και τη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών που καθημερινά μας εμπιστεύεστε.
Σε μια εποχή όπως η δική μας στην οποία ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για τη νέα γενιά στόχος
όλων μας είναι να σταθούμε δίπλα στους μαθητές/τριες μας ως δάσκαλοι και συνάμα φίλοι και
καθοδηγητές. Μοιραζόμαστε μαζί με σας τις ίδιες αγωνίες και έχουμε τα ίδια οράματα για το
μέλλον των μαθητών/τριών μας. Προσβλέπουμε λοιπόν σε μια στενή συνεργασία και αμφίδρομη
επικοινωνία με όλους σας πάντα με αλληλοσεβασμό και κατανόηση. Με την οριστικοποίηση του
σχολικού προγράμματος θα ενημερωθείτε για τις ώρες συνάντησής σας με τους/τις
διδάσκοντες/ουσες καθώς και άλλες δράσεις με στόχο την καλή επικοινωνία σχολείου –
οικογένειας. Η ιστοσελίδα του σχολείου αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την
κατεύθυνση.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχή και στόχος μας είναι το 2019-2020 να
αναδειχθεί μια χρονιά προόδου και συνεχούς βελτίωσης σε όλους τους τομείς του σχολικού έργου.
Βασική μας επιδίωξη είναι να εργαστούμε συλλογικά προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση
στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών μας, σε συνδυασμό με τη
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. Όραμά μας είναι να εξελιχθεί το σχολείο σε
μια αποτελεσματική κοινότητα μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, διασφαλίζοντας
έτσι αποτελεσματική διδασκαλία σε συνθήκες ασφάλειας, φροντίδας και αγαστής συνεργασίας με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός της σχολικής μας μονάδας, και προπαντός με
τους γονείς. Συνάμα προσδοκούμε μέσα από τις συνθήκες αυτές οι μαθητές/τριες μας να
αναπτυχθούν πνευματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ώστε προετοιμασμένοι να μπορούν
μελλοντικά να αντιμετωπίσουν τις πολλές προκλήσεις της εποχής μας.
Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο σχολείο, οποτεδήποτε το επιθυμείτε
μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας που θέλουμε να έχουμε μαζί ως άτομα αλλά και ως οργανωμένο
σύνολο. Είναι, όμως, πολύ πιο πρακτικό, η επικοινωνία σας με το σχολείο να γίνεται στις
καθορισμένες μέρες και ώρες ή στη διάρκεια του μεγάλου διαλείμματος. Η Διεύθυνση και οι
καθηγητές του σχολείου θα είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί σας οποιοδήποτε θέμα
σας απασχολεί.
Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που θέλετε να συζητήσετε κάποιο πρόβλημα που αφορά το
παιδί σας θα πρέπει να ακολουθείτε την ιεραρχία σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
Να επιδιώξετε πρώτα συνάντηση με τον/την καθηγητή/τρια του/της μαθητή/τριας και ακολούθως,
αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα να επικοινωνήσετε με την Βοηθό Διευθύντρια που είναι υπεύθυνη για
το τμήμα του/της. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα και επιθυμείτε
συνάντηση με τον Διευθυντή παρακαλώ να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο
22821444, για να καθορίσετε μέρα και ώρα συνάντησης. Τούτο ενδείκνυται για πρακτικούς κυρίως
λόγους.
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