
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Ενημέρωση προς τους Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας 

 Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20 θα υλοποιηθεί και πάλι το πρόγραμμα «Παραμονή των διδακτικών 

βιβλίων στο Σχολείο» για το 3ο και 4ο  Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Υπενθυμίζουμε ότι με  την ανωτέρω δράση 

επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια 

αυτού του Σαββατοκύριακου. Ταυτοχρόνως, υποστηρίζεται ουσιαστικά ο μειωμένος χρόνος δημιουργικής επαφής 

και επικοινωνίας γονέων-παιδιών.  

 Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης  δεν οδηγεί  σε μετάθεση των κατ΄ οίκον εργασιών του Σαββατοκύριακου  

στις άλλες ημέρες της εβδομάδας. Αντιθέτως, προσβλέπει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας του 

ρόλου των κατ΄ οίκον εργασιών σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών, χωρίς αυτό να ισοδυναμεί 

με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι  μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να 

υλοποιούν κατ΄ οίκον σε ατομική ή ομαδική βάση, συνδυάζοντας τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη 

μάθηση. 

 Από τη Δ/νση του Σχολείου 

 

 

 

 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Ενημέρωση προς τους Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας 

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20 θα υλοποιηθεί και πάλι το πρόγραμμα « Η τσάντα στο Σχολείο» για το 

3ο και 4ο  Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Υπενθυμίζουμε ότι με  την ανωτέρω δράση επιδιώκεται οι μαθητές και οι 

μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. 

Ταυτοχρόνως, υποστηρίζεται ουσιαστικά ο μειωμένος χρόνος δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-

παιδιών.  

 Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης  δεν οδηγεί  σε μετάθεση των κατ΄ οίκον εργασιών του Σαββατοκύριακου  

στις άλλες ημέρες της εβδομάδας. Αντιθέτως, προσβλέπει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας του 

ρόλου των κατ΄ οίκον εργασιών σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών, χωρίς αυτό να ισοδυναμεί 

με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι  μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να 

υλοποιούν κατ΄ οίκον σε ατομική ή ομαδική βάση, συνδυάζοντας τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη 

μάθηση. 

 Από τη Δ/νση του Σχολείου 

 

 


