
  Αργυρούπολη 29 Αυγούστου 2020 

Θέμα: 1η Συνάντηση Γονέων-Εκπαιδευτικών B’-Στ’ Δημοτικού 

Αγαπητοί Γονείς 

Σας πληροφορούμε ότι, στα πλαίσια της εποικοδομητικής συνεργασίας Σχολείου – 
Οικογένειας, θα πραγματοποιηθεί στα Εκπαιδευτήριά μας την Παρασκευή  4/9/2020 
η πρώτη συνάντηση συνεργασίας με τους Δασκάλους των παιδιών σας. 
 
Σημείωση 

Σε περίπτωση που οριστεί ως ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς η 14η 
Σεπτεμβρίου, η  παραπάνω συνάντηση θα μεταφερθεί την Τετάρτη 9/9/2020. 
 
Τα Εκπαιδευτήριά μας, με συναίσθηση ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα 
για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 
Παιδείας, σας ενημερώνουν ότι θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές ομαδικές 
συναντήσεις. Οι Γονείς έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες, ανάλογα με το επώνυμο των 
παιδιών τους.   
 
    18.00: Πρώτη ομάδα Γονέων                                   19.30: Δεύτερη ομάδα Γονέων 
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα ενημερωθείτε όλοι λεπτομερώς: 

▪ Για τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τον τρόπο με τον οποίο θα 

εφαρμοστούν στη σχολική μας μονάδα.  

▪ Για το πλάνο εργασίας των μαθητών στην τάξη και τον τρόπο συνεργασίας 

Γονέων-Εκπαιδευτικών. 

▪ Για τη φιλοσοφία των διδακτικών βιβλίων και τη δομή της ύλης τους. 

 
Κύριος στόχος της παραπάνω συνάντησης είναι, μέσω της συνεργασίας Εκπαιδευτικών 
και Γονέων, να βοηθηθούν αποτελεσματικά τα παιδιά μας να βιώσουν με ασφάλεια, χαρά 
και ενθουσιασμό το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.  

 
 Σημείωση 
Για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αλλά και για την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη σας τα εξής: 

▪ Στη συνάντηση δύναται να παρευρεθεί μόνο ο ένας Γονέας. Σε επόμενες συναντήσεις θα 
έχουν την ευκαιρία και οι δύο Γονείς να επικοινωνήσουν δια ζώσης με τον Δάσκαλο/ τη 
Δασκάλα του παιδιού τους. Επίσης οι Γονείς δεν πρέπει να έχουν μαζί τους τους μικρούς 
μαθητές. 

▪ Η δεύτερη ομάδα Γονέων θα εισέλθει στον χώρο της Σχολής, αφού προηγουμένως έχει 
αποχωρήσει η πρώτη. Μεταξύ των δύο συναντήσεων μεσολαβεί αρκετός χρόνος για να 
πραγματοποιηθεί η αποχώρηση της πρώτης ομάδας και η προσέλευση της δεύτερης με 
ασφάλεια. 

▪ Η χρήση μάσκας στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων είναι υποχρεωτική για όλους.  
 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνάντησης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ 

 

 
 
 
Σημείωση 

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας στην αυλή του 
Σχολείου μας (είσοδος από την οδό Αβέρωφ 12). 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Διεύθυνση του Δημοτικού                                                       Ο Γεν. Διευθυντής 

                                                                                                                      Γεώργιος Ζώης        

 

Τμήμα Δάσκαλος-Δασκάλα Αίθουσα 18.00΄ 19.30΄ 

Β1 Βασιλείου Καλλιόπη 1ος όροφος 1ου κτηρίου ΑΓΓ.-ΚΟΣΜ. ΛΥΓ.-ΣΠΑΝΤ. 

Β2 Αυγερινός Φίλιππος 1ος όροφος 1ου κτηρίου HUA.-ΚΑΛ. ΚΟΣΜ.-ΨΗΜ. 

Β3 Μελισσού Βαλεντίνα 1ος όροφος 1ου κτηρίου ΑΝΑΓ.-ΜΑΥΡ. ΜΙΣΑ.-ΧΟΛ. 

Γ1 Πασχάλης Γιάννης 1ος όροφος 1ου κτηρίου ZHE.-ΚΟΥΣ. ΛΕΒ.-ΨΥΧ. 

Γ2 Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα 2ος όροφος 1ου κτηρίου SPR.-ΛΟΥΚ. ΜΑΝ.-ΦΡΑ. 

Γ3 Κουτροπούλου Μαίρη 2ος όροφος 1ου κτηρίου ZHO.-ΜΑΡ. ΜΥΛ.-ΧΑΤΖ. 

Δ1 Χριστοπούλου Χριστίνα 2ος όροφος 1ου κτηρίου ΑΓΓ.-ΚΙΛ. ΚΟΖ.-ΧΩΛ. 

Δ2 Χιονάς Γιώργος 2ος όροφος 1ου κτηρίου ΑΓ.-ΚΑΤΣ. ΛΙΒ.-ΦΙΔ. 

Δ3 Κράλογλου Δημήτρης Ισόγειο 2ου κτηρίου ΒΑΣ.-ΜΑΚΡ. ΠΑΠ.-ΧΟΥΝ. 

Ε1 Βλάνη Έλενα 1ος όροφος 2ου κτηρίου ΑΝΑΓ.-ΚΟΥΤ. ΜΑΝ.-ΤΣΙΡ. 

Ε2 Ζερβοπούλου Νίκη 1ος όροφος 2ου κτηρίου GAN.-ΚΟΥΛ. ΛΙΟΦ.-ΧΑΡ. 

Ε3 Παναγόπουλος Χρήστος 2ος όροφος 2ου κτηρίου ΑΣΤ.-ΜΑΡΣ. ΜΑΣ.-ΧΟΥΤ. 

Στ1 Πεστεματζόγλου Ελισσάβετ 3ος όροφος 2ου κτηρίου ΑΓΓ.-ΚΑΛΑΜ. ΚΑΛΑΦ.-ΧΩΛ. 

Στ2 Μπούσκος Μιχάλης 2ος  όροφος 2ου κτηρίου GUAN.-ΛΑΜΠ. ΛΥΓ.-ΧΙΩΤ. 

Στ3 Ανδριτσάκης Παναγιώτης 3ος  όροφος 2ου κτηρίου CHE.-ΚΩΣΤ. ΛΙΑΚ.-ΧΡΙ. 


