
 

23 Μαρτίου, 2020 

 

Αγαπητοί γονείς , 

Επικοινωνούμε μαζί σας σε μια δύσκολη περίοδο που περνά όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά 

ολόκληρος ο κόσμος. Ευχόμαστε όλοι να είστε καλά. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μιαν 

πανδημία.  Ο καθένας και η καθεμιά μας πρέπει να κόψουμε την αλυσίδα της εξάπλωσης και 

ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τις οικογένειες και τα αγαπημένα μας άτομα, παιδιά και γονείς. 

Με αισιοδοξία και υπευθυνότητα θα βγούμε νικητές.  

Με βάση τις τελευταίες οδηγίες τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τις διακοπές 

του Πάσχα.  Σε αυτό το διάστημα θα κρατήσουμε επικοινωνία και θα είμαστε πάντα στη 

διάθεσή σας για οποιανδήποτε στήριξη που άπτεται της αρμοδιότητάς μας.   

• Κατά τακτά διαστήματα θα επικοινωνεί  με όλους τους γονείς η διευθύντρια του 

σχολείου. 

• Οι δάσκαλοι θα αρχίσουν να επικοινωνούν μαζί σας με email σε τακτά διαστήματα,  

με τα οποία θα δίνονται οδηγίες και εργασίες στα παιδιά.  

• Όσα παιδιά παρακολουθούν Ειδική Εκπαίδευση ή Λογοθεραπεία θα επικοινωνούν 

μαζί σας και η δασκάλα Ε.Ε. και ο δάσκαλος Λογοθεραπείας. 

Οι γονείς μπορείτε να επικοινωνείτε : 

• με το προσωπικό email του υπεύθυνου δασκάλου του παιδιού σας για απορίες για 

τις εργασίες που θα αναθέτουν στα παιδιά. Ο κάθε δάσκαλος θα επικοινωνήσει μαζί 

σας σύντομα. 

• με το email του σχολείου, με το οποίο επικοινωνούμε σήμερα ή με το προσωπικό 

email της διευθύντριας ebyrou@hotmail.com για θέματα που δεν θα άπτονται 

αποριών για τις εργασίες 

• με το προσωπικό τηλέφωνο της διευθύντριας: 99546280 

Μην αγχώνεστε για την ύλη, γιατί  αυτή την στιγμή δεν προέχουν τα φυλλάδια και οι 

εργασίες. Αυτές οι μέρες είναι ευκαιρία για οικογενειακές στιγμές και δημιουργική 

ενασχόληση. Ταυτόχρονα τα παιδιά πρέπει να κρατήσουν επαφή με το σχολείο και τα 

μαθήματά τους. 

Μερικές εισηγήσεις για τις μέρες που η οικογένεια είναι στο σπίτι: 

• Μιλήστε με τα παιδιά για θέματα που τα ενδιαφέρουν.  

• Παρακολουθήστε μαζί ταινίες και σχολιάστε τις. 

• Διαβάστε βιβλία. 

• Παίξετε επιτραπέζια παιχνίδια. 

• Ζητήστε να σας αφηγηθούν κάτι που τους έκανε εντύπωση από βιβλία που 

διάβασαν, ή να σας πουν αν ταυτίζονται με κάποιον ήρωα και γιατί. 
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• Μαγειρέψετε μαζί κάτι απλό. Αφήστε τα παιδιά να διαβάσουν τις οδηγίες, τα υλικά, 

να μετρήσουν ή να υπολογίσουν τη δοσολογία. 

• Βοηθήστε τα να μάθουν να συγυρίζουν τα παιχνίδια τους, το δωμάτιό τους, την 

ντουλάπα τους. 

• Αναθέστε τους δουλειές στο σπίτι και στον κήπο που μπορούν να κάνουν. 

• Συζητήστε μαζί τους τα θέματα αυτοπροστασίας και σωστής συμπεριφοράς απέναντι 

σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Εξηγήστε τους γιατί πρέπει να μην επισκέπτονται τον 

παππού και τη γιαγιά και για ποιο λόγο  περιορίζονται  στο σπίτι και την αυλή. 

• Ενημερώστε τους για τον κορωνοϊό, αλλά μην τους αφήσετε να πανικοβληθούν. 

Μπορείτε να τους ενημερώσετε μέσα από παραμύθια και ενημερωτικές ιστοσελίδες. 

• Περιορίστε το χρόνο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του σχολείου http://dim-zygi-lar.schools.ac.cy/ θα 

μπορείτε να βρίσκετε εργασίες ανά τάξη, αλλά και δημιουργικές εργασίες, ταινίες, 

παραμύθια με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά. Προς το παρόν καλούμε τα 

παιδιά να ασχοληθούν με τις κατηγορίες ψηφιακών παραμυθιών, παιχνιδιών και ταινιών. 

 

Γενικές οδηγίες για τις εργασίες : 

• Δεν χρειάζεται να εκτυπώνονται φυλλάδια. 

• Θα χρησιμοποιούνται τα τετράδια που θα υποδεικνύει ο/η εκπαιδευτικός. 

• Καλό είναι να μπαίνει ημερομηνία και τίτλος σε κάθε άσκηση, για να μπορεί να γίνει 

πιο εύκολα η διόρθωση, όταν θα παραδοθούν τα τετράδια με το άνοιγμα των 

σχολείων. 

• Συμβουλεύσετε τα παιδιά να εργάζονται κάθε μέρα.  Δεν είναι σωστό να γίνονται 

βιαστικά οι εργασίες, απλά για να γίνουν. 

• Υπενθυμίζετε στα παιδιά να γράφουν με ευανάγνωστα γράμματα. 

• Δεν πειράζει αν κάποιες εργασίες δεν μπορούν να τις κάνουν.   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.  Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. 

Καλή δύναμη.  

Μένουμε σπίτι για να βγούμε νικητές!!! 

 

Ευγενία Μπύρου 

Διευθύντρια 

 

 

http://dim-zygi-lar.schools.ac.cy/

