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Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ καο 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη, κε ην κε αξ. πξση. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1 / 27-8-2018  έγγξαθν ηνπ 

ΥΠΠΕΘ,  ε εθπαηδεπηηθή δξάζε «Η ηζάληα ζην ζρνιείν» ζπλερίδεη λα πινπνηείηαη θαη ην 

ζρνιηθό έηνο 2018-19 ζηα Δεκνηηθά Σρνιεία ηεο ρώξαο.  

Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ζρέζεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ κε ην ζρνιείν, εληάζζνληαο νξγαληθά ηε δηαδηθαζία ηεο 

εκπέδσζεο ησλ γλώζεσλ κέζα ζην ίδην ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε δύλαηαη 

λα ζπκβάιεη ζε κηα γεληθόηεξε επαλεθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξόινπ ησλ εξγαζηώλ ζην 

ζπίηη ζε ζρέζε κε ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ, νδεγώληαο ζε 

εμηζνξξόπεζε αλάκεζα ζηηο εξγαζίεο πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν θαη ζηηο θαη’ νίθνλ 

εξγαζίεο.  

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαζηεξώλεηαη ε παξακνλή ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ γηα ηνπιάρηζηνλ δυο (2) αββαηοκύριακα ηο μήνα 

ζην ζρνιείν. H ηζάληα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ παξακέλεη ζην ζρνιείν ηελ Παξαζθεπή, πξηλ από ην 

Σαββαηνθύξηαθν πνπ έρεη απνθαζηζηεί από ηνλ Σύιινγν Δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ, έσο ηελ 

Δεπηέξα.  

Επηζεκαίλεηαη, όηη ε παξακνλή ηεο ηζάληαο ζην ζρνιείν δελ απνηειεί κηα ζπκβνιηθή 

παξέκβαζε, αιιά επηδηώθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα κελ αζρνινύληαη κε ηελ 

πξνεηνηκαζία καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ Σαββαηνθύξηαθσλ.  

Η δξάζε πινπνηείηαη κε ζεβαζκό ζηηο αλάγθεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, κε γλώκνλα ηελ 

πνιύπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

ςπρνθηλεηηθή) θαη κε ζθνπό λα ππνζηεξίμεη νπζηαζηηθά ηνλ κεησκέλν ρξόλν δεκηνπξγηθήο 

επαθήο θαη επηθνηλσλίαο γνλέσλ – παηδηώλ.  

Ο Σύιινγνο Δηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ καο αποθάζιζε να παραμείνει η ηζάνηα ηων 

μαθηηών/ηριών  ζηο ζχολείο ηο δεύηερο και ηέηαρηο αββαηοκύριακο ηου μήνα.    

Την Παραζκεσή οι μαθηηές θα αθήνοσν ηην ηζάνηα ηοσς ζηην αίθοσζά ηοσς, η οποία θα 

κλειδώνεηαι. Ο εκπαιδεσηικός ηοσ ημήμαηος θα ενημερώνει ηοσς μαθηηές για ηστόν μεηαβολές 

ποσ θα προκύυοσν ζηη ζτολική καθημερινόηηηα. 

Σπγθεθξηκέλα νη καζεηέο ζα αθήλνπλ ηε ζρνιηθή ηζάληα ηνπο ζην ζρνιείν θαηά ηηο παξαθάησ 

εκεξνκελίεο: 

Παξαζθεπή 28 Σεπηεκβξίνπ 2018    Παξαζθεπή 8 Φεβξνπαξίνπ 2019  

Παξαζθεπή 12 Οθησβξίνπ 2018   Παξαζθεπή 22 Φεβξνπαξίνπ 2019  

Παξαζθεπή 26 Οθησβξίνπ 2018   Παξαζθεπή 8 Μαξηίνπ 2019  

Παξαζθεπή 9 Ννεκβξίνπ 2018    Παξαζθεπή 22 Μαξηίνπ 2019  

Παξαζθεπή 23 Ννεκβξίνπ 2018    Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2019  

Παξαζθεπή 14 Δεθεκβξίνπ 2018    Παξαζθεπή 10 Μαΐνπ 2019  

Παξαζθεπή 11 Ιαλνπαξίνπ 2019    Παξαζθεπή 24 Μαΐνπ 2019 

Παξαζθεπή 25 Ιαλνπαξίνπ 2019    Παξαζθεπή 7 Ινπλίνπ 2019 

               Από ην Σρνιείν 


