
 

 

                                                                                       ΡΕΘΥΜΝΟ, 16/10/2013 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α ΤΑΞΗΣ 

     Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή πρώτη συνάντηση ενημέρωσης για την Α΄ Τάξη. Θα 

ήθελα να σας ευχαριστήσω που εμπιστευθήκατε την αγωγή των παιδιών σας σε μας και 

σας υποσχόμαστε ότι θα παραμείνουμε συνεπείς και προσηλωμένοι στον κοινό μας 

στόχο: δηλαδή τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη και πρόοδο των 

μαθητών. 

     Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους κηδεμόνες των παιδιών 

μπορεί να προκαλέσει συνέργειες επωφελείς και καρποφόρες. Σας θέλουμε κοντά μας 

με προτάσεις , με πληροφορίες, με νέες ιδέες και οπτικές που έχουν σχέση με τις 

εξειδικευμένες γνώσεις του καθενός από σας, διαθεσιμότητα, προσφορά αλλά και 

εποικοδομητική κριτική. 

     Ο αγώνας μας είναι δύσκολος. Στην εφηβική ηλικία έχει τεράστια σημασία η γνώμη 

και η αποδοχή των συνομηλίκων και να γίνονται κοινωνοί της κατεστημένης νεανικής 

κουλτούρας. Τι χρειάζεται; Να δώσουμε εναλλακτικές προτάσεις, να ελευθερώσουμε 

τους μαθητές από το στενό ασφυκτικό πλαίσιο της υπάρχουσας κατάστασης 

ξεπερνώντας ιδεολογικά και τοπικιστικά στερεότυπα και να αναδείξουμε το πρόσωπο 

μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες όπου αναπτύσσονται τα ταλέντα και οι 

δεξιότητες. Είναι σημαντικό να αποκτά  ο έφηβος κοινωνική υπόσταση και 

αναγνωρισιμότητα μέσα από συλλογικές δραστηριότητες. 

     Είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι το κομμάτι του εαυτού μας που νιώθει διαφορετικό 

δεν πρέπει να εκφράζεται και μάλιστα να αποκρύπτεται. Αντίθετα εμείς πιστεύουμε ότι 

αυτό αποτελεί το κλειδί της ατομικότητας και αφήνοντάς το να διαφανεί ανοίγει πόρτες 

προς εξαιρετικά επιτεύγματα. Απαιτείται ενθάρρυνση αλλά και κάτι άλλο: κουράγιο να 

εκθέσεις αυτό το κομμάτι του εαυτού σου. Στους μικρούς μαθητές μας αυτό προξενεί 

λίγο άγχος. Βοηθείστε τους και σεις να το ξεπεράσουν εύκολα. Τα οφέλη θα είναι 

ανυπολόγιστα. 

     Έργο της εκπαίδευσης δεν είναι να διδάσκει μαθήματα. Έργο της είναι να διδάσκει 

μαθητές. Στόχος δεν είναι η συσσώρευση πληροφοριών, αλλά η προσωπική 

νοηματοδότηση. Να μη φτάσουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε σαν τον ποιητή: 



Που είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση; 

Που είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφορία; 

  Με τι να εξοπλίσουμε τους μαθητές μας για να ανταπεξέλθουν; Χρειάζονται  υψηλά 

κίνητρα, ανεξαρτησία κρίσης, προθυμία ανάληψης ρίσκων και δοκιμής πραγμάτων, 

επιμονή και προσαρμοστικότητα απέναντι σε σφαλερές εκκινήσεις, συνέπεια και 

εργατικότητα. 

     Ένα δημιουργικό επίτευγμα επιτυγχάνεται συχνά λόγω της αγάπης κάποιου για ένα 

συγκεκριμένο μέσο- εργαλείο, λόγω της αίσθησης που διαθέτει για την πρώτη ύλη του, 

λόγω της ευφορίας ενός στυλ εργασίας, που διεγείρει την φαντασία. Η αναγνώριση των 

δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών σημαίνει ότι τους βοηθάς να είναι στο στοιχείο 

τους, να εμπλέκονται στις παιδαγωγικές καταστάσεις, να συμμετέχουν, να 

αναλαμβάνουν υπευθυνότητες, να εν-έχονται ψυχή και σώματι.  Τι κάνουμε για να τους 

βάλουμε στο παιχνίδι και να μην παραμένουν θεατές; 

 ���� ενθαρρύνουμε την έκφραση προσωπικών ιδεών και συναισθημάτων 

���� προωθούμε τον πειραματισμό, τη διερεύνηση χωρίς το φόβο του πιθανού 

σφάλματος 

���� ενθαρρύνουμε την παραγωγική σκέψη, απαλλάσσοντάς την από την άμεση 

κριτική 

���� τους δίνουμε να καταλάβουν ότι η δημιουργική δουλειά έχει φάσεις και 

απαιτεί χρόνο 

 ���� τους γνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες δεν αποβλέπουν στην αποσπασματική 

γνώση, επιτελούνται δε με συνέπεια και αυτοπειθαρχία 

 ���� τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της διαίσθησης και των 

διαδικασιών της αισθητικής 

����ενθαρρύνουμε τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση της συμβολικής-

εννοιολογικής τάξης και την αναπλαισίωση 

����ενθαρρύνουμε τους μαθητές να παίξουν με τις ιδέες και την πρόβλεψη των 

πιθανοτήτων 

����τέλος διευκολύνουμε την κριτική αξιολόγηση των ιδεών. 

Δίνουμε μεγάλη σημασία όχι μόνο στο περιεχόμενο της γνώσης αλλά και στις 

διαδικασίες παραγωγής της, όπως και στην άδηλη γνώση. Διδάσκονται συστηματικά οι 

αναγκαίες για την παραγωγή της γνώσης γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και 



στρατηγικές. Σε αντιστοιχία με τις σωκρατικές αντιλήψεις δεν προσφέρεται η γνώση 

αλλά αναδύεται με την ενεργή εμπλοκή του μαθητή. Και τούτο εναργές, ότι παρ’ εμού 

ουδέν πώποτε μαθόντες, αλλ’ αυτοί παρ’ αυτών πολλά και καλά ευρόντες και τεκόντες. Η 

νέα γνώση αποκτά νόημα και αξία μόνο σε συνάρτηση με τις σχέσεις που αναπτύσσει ο 

μαθητής με τον εαυτό του και τον κόσμο. Δημιουργούνται πλαίσια που στηρίζουν τη 

διαμαθητική αλληλεπικοινωνία και συλλογική δράση. 

     Συνοψίζοντας προσβλέπουμε σε αξιολογήσιμα αποτελέσματα που αναφέρονται στο 

να κατασταθούν οι μαθητές αποτελεσματικότεροι στο χειρισμό των μελλοντικών 

προβλημάτων και επιδιώξεων, να βαθύνει μέσα τους και να διευρυνθεί η αντίληψή τους 

για τον εαυτό τους και τον κόσμο και να ενθαρρυνθεί η ευαισθησία τους απέναντι στις 

νέες ιδέες. Όλα αυτά μέσα από διαδικασίες που απαιτούν ατμόσφαιρα συνεργασίας, 

αλληλεγγύης, αγάπης, σεβασμού της ετερότητας και ευθυμίας. 

     Θα ήθελα στη συνέχεια να περάσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα που είναι επίσης 

αρκετά σημαντικά.  

     Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1998 ως Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Από πρόπερσι φέρει τον χαρακτηρισμό Πρότυπο-πειραματικό μετά από 

αξιολόγηση που το κατέταξε μεταξύ των δέκα καλύτερων Γυμνασίων της Ελλάδας. Όπως 

θα σας έχουν μεταφέρει οι μαθητές μας διαθέτουμε εξαιρετική υποδομή που αφορά 

στον εξοπλισμό των αιθουσών (διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές, προβολείς κ.λπ. ) και 

στον εξοπλισμό των εργαστηρίων φυσικών επιστημών και πληροφορικής. Γίνεται 

συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης και αξιοποίησης του εξοπλισμού με 

επαναλαμβανόμενες επιμορφώσεις. Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη είναι μικρός. 

Διδάσκουν καθηγητές αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Μόλις 

ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας, σε διετή 

βάση, από το οποίο βγαίνουμε με αυξημένη αυτογνωσία και διάθεση. Έχουμε κάνει 

συμπράξεις συνεργασίας με τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Συνεχίζεται η λειτουργία ομίλων αριστείας για τους οποίους 

ενημερώσαμε τους μαθητές. Μικρές ομάδες μαθητών θα συνεργάζονται πέραν του 

διδακτικού ωραρίου, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, με στόχο την 

περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους σε ειδικούς τομείς της τέχνης και της 

επιστήμης. Σας συνιστούμε ένθερμα να προτρέψετε τα παιδιά σας να γραφτούν, θα είναι 

σπουδαία εμπειρία παρά τις κατανοητές δυσχέρειες ( έλλειψη χρόνου, δυσκολίες 

μετακίνησης). Είναι από τις ελάχιστες πολυτέλειες που παρέχει δωρεάν το Ελληνικό 

κράτος. Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται Ενισχυτική διδασκαλία  στα Μαθηματικά, 

Αρχαία και Νέα Ελληνικά και  στις Φυσικές Επιστήμες, εφόσον αιτηθεί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του σχολείου 

μας: gymaei-reth.edu.gr 



     Στο σχολείο μας ακολουθείται το Πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές ως προς τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και τη διδακτέα 

ύλη. Έχουν προστεθεί, επίσης, μαθήματα που δεν διδάσκονται σε άλλα Γυμνάσια. 

Είμαστε ευτυχείς γιατί η παιδαγωγική φιλοσοφία του σχολείου μας, που ανέπτυξα 

συνοπτικά στο πρώτο μέρος της ενημέρωσης ταιριάζει και εξυπηρετείται σε μεγάλο 

βαθμό από τις δραστηριότητες του Πιλοτικού προγράμματος. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό 

το θέμα γιατί οι συνάδελφοι που διδάσκουν στην Α’ Τάξη θα μιλήσουν σε λίγο και θα 

εξειδικεύσουν τον τρόπο διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Μια παρατήρηση μόνο. Το 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (σε επίπεδο ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, 

μεθόδων διδασκαλίας και οργάνωσης) βρίσκεται σε υστέρηση αρκετών δεκαετιών σε 

σχέση με τα διεθνή συστήματα σπουδών.  Όταν λοιπόν προτείνονται καινοτομίες και 

πιλοτικές εφαρμογές μη νομίζετε ότι πρόκειται για κοσμογονικές αλλαγές που θα 

εφαρμοστούν στους μαθητές μας. Είναι εξαντλητικά δοκιμασμένες πρακτικές που 

λειτουργούν με επιτυχία αλλού και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να εντάξουμε το 

αυτονόητο στην ελληνική πραγματικότητα. Ήδη αρχίζει να γενικεύεται  το Πιλοτικό 

πρόγραμμα  σε όλα τα σχολεία της Επικράτειας. 

     Θα γνωρίζετε ήδη ότι ακολουθείται το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ. Κάθε μάθημα γίνεται στην 

αντίστοιχη τάξη και οι μαθητές μετακινούνται από τάξη σε τάξη. Αυτό έχει πολλαπλά 

οφέλη σε ζητήματα οργάνωσης, οικονομίας χρόνου και υλικοτεχνικών μέσων. Οι μαθητές 

έχουν τα ντουλαπάκια τους ώστε να μην μεταφέρουν βαριές τσάντες. 

    Θα ήθελα τη συνεργασία σας στην τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου 

καθώς και ορισμένων νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στη συμπεριφορά των 

μαθητών. Γενικά οι μαθητές μας αγαπούν τη σχολική ζωή και συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες. Αποκτούν θετική δημοσιότητα με τις επιδόσεις τους, επειδή ανοίγουν 

το σχολείο στην κοινωνία και όχι αρνητική επειδή το κλείνουν μια-δυο εβδομάδες. Οι 

απουσίες είναι λίγες και προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε όταν αυτό γίνεται σκόπιμα 

ή κατά ομάδες. Η έξοδος από το σχολείο κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας 

αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα. Απουσίες μπορείτε να δικαιολογείτε μέσα σε 10 

εργάσιμες μέρες. Ελέγξτε την φοίτηση και την επίδοση των παιδιών με τακτικές 

επισκέψεις στη σχολική μονάδα. Μετά  την έναρξη των μαθημάτων μπορείτε να 

εισέρχεστε από τη Νότια είσοδο προς τα ΤΕΙ. Σε λίγες μέρες θα σας δώσουμε το 

πρόγραμμα για την ενημέρωσή σας από τους διδάσκοντες. 

     Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας για επείγοντα περιστατικά στο τηλέφωνο 

του σχολείου 28310-27230 και τα παιδιά σας μπορούν όποτε χρειαστεί να καλούν από 

αυτό. Το κινητό τηλέφωνο απαγορεύεται στο σχολείο και αν χτυπήσει κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος επισύρει ημερήσια αποβολή. 



     Η χρηματοδότηση των σχολείων βαίνει ολοένα μειούμενη. Σύμφωνα με τον κανονισμό 

βανδαλισμοί ή σκόπιμες καταστροφές της περιουσίας του σχολείου επιβαρύνουν τους 

γονείς των μαθητών. 

     Υπάρχει πλάνο αντιμετώπισης και εκκένωσης μετά από φυσικές καταστροφές. Ο 

χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού π. χ. είναι η ανατολική αυλή δίπλα από το 

αμφιθέατρο. 

     Ενισχύστε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των Μαθητικών 

Κοινοτήτων. Είναι σημαντικό να μας βλέπουν τα παιδιά όλους μαζί να εργαζόμαστε για 

ένα κοινό σκοπό. Σιγά-σιγά χτίζουμε ένα σχολείο που να είναι αντάξιο των παιδιών μας.  

 

Σας ευχαριστούμε για την ενεργητική συμμετοχή σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDGAR ENDE “Die Schule“ 1932  

(Öl auf Leinwand, 70,3 x 90 cm) 


