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ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ  

    Γ.10 

7 Σεπτεμβρίου 2021 

Αγαπητοί γονείς, 

H νέα σχολική χρονιά ξεκινά με την πανδημία να βρίσκεται σε εξέλιξη καθιστώντας άγνωστη τη 
συνέχειά  της, ωστόσο όπως  κάθε  χρόνο  ξεκινά με  ελπίδες  και προσδοκίες.  Το σχολείο  είναι 
έτοιμο να δώσει τον αγώνα τον καλό για τη μόρφωση, τη μάθηση, την πνευματική και ψυχική 
καλλιέργεια, αυτή εξάλλου είναι η αποστολή του.  
Ζητούμενο, ευχή και βασική προτεραιότητά μας είναι να παραμείνει ανοιχτό για να προσφέρει, 
χωρίς καμιά διακοπή, μαθήματα στους μαθητές μας δια ζώσης για να δει ελπίδες και στόχους 
να πραγματώνονται.   
 
Με αυτές  τις  σκέψεις  οι  συνεργάτες  μου στη Διεύθυνση,  Βοηθοί  Διευθυντές/ντριες  και  εγώ 
προσωπικά,  απευθύνουμε  τις  ευχές  μας  σε  όλους  και  στο  κάθε  μέλος  της  σχολικής  μας 
κοινότητας ξεχωριστά για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, πιο ήρεμη, δημιουργική και αποτελεσματική! 
 
Με την ευκαιρία  καλωσορίζουμε τους μαθητές μας και ιδιαίτερα τα παιδιά της Α’ Λυκείου και 
διαβεβαιώνουμε όλους πως, παρά την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την  πολυπλοκότητα και την 
ασάφεια που έφερε η κρίση της πανδημίας στην καθημερινότητα του σχολείου θα πετύχουμε 
την  ενεργοποίηση  συνθηκών  συνεχούς  βελτίωσης  προς  όφελος  της  μαθητικής  κοινότητας, 
καλύπτοντας  τα  κενά,  μαθησιακά  και  συναισθηματικά,  που  προκάλεσε  η  διακοπή  της 
διδασκαλίας και της κοινωνικοποίησης των μαθητών εντός του σχολικού χώρου.  
 
Ξεκινάμε με αισιοδοξία! 
 
Διανύοντας  το δεύτερο  χρόνο  της πανδημίας έχουμε βιώματα,  έχουμε μάθει με ποιο  τρόπο 
μπορούμε  να  προστατευτούμε,  γνωρίζουμε  τους  κανόνες  που  πρέπει  να  τηρούμε.    Η 
υγειονομική ασφάλεια είναι αδήριτη ανάγκη αλλά και βασική προϋπόθεση για την προώθηση 
της αποστολής του σχολείου.  
 
Ως εκ τούτου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών από την πρώτη μέρα  εφαρμόζει 

με συνέπεια το καθορισμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, ενεργοποιεί και ενισχύει πρακτικές που 

εφάρμοσε με επιτυχία τους προηγούμενους μήνες, συνεχίζει να εργάζεται για την προστασία 

της υγείας όλων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με σκοπό την ενδυνάμωση του αισθήματος 

ασφάλειας  εντός  της  σχολικής  μονάδας.  Η  προϋπόθεση  για  την  είσοδο  οποιουδήποτε  στο 

σχολείο με Safe Pass ενισχύει αυτό το αίσθημα και αυξάνει τις πιθανότητες για την απερίσπαστη 

λειτουργία του.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατά την τρέχουσα χρονιά θα συνεχιστεί από κινητές 

μονάδες  δειγματοληψίας  η  δωρεάν  διεξαγωγή  rapid  test  στα  σχολεία.  Παράλληλα, 

ευελπιστούμε  ότι  η  επιλογή  του  εμβολιασμού  από  όσο  το  δυνατόν  περισσότερα  μέλη  της 

σχολικής κοινότητας θα της δώσει περισσότερη προστασία. 
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Αγαπητοί γονείς,  

αναμφίβολα ως ανθρωπότητα ζούμε σε μια εποχή που η συνεχείς αλλαγές είναι το κατεξοχήν 

χαρακτηριστικό της. Εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας οι όροι διαμόρφωσης της σχολικής ζωής 

έχουν  αλλάξει  δραστικά  και  η  ανάγκη  προσαρμογής  όλων  μας  σε  νέες  συνθήκες  είναι 

επιβεβλημένη. Η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, πάντα για το συμφέρον 

των  παιδιών,  βασίζεται  συν  τοις  άλλοις  στη  συνεργασία  και  την  εφαρμογή  από  όλους  ‐ 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς ‐ κάποιων βασικών κανονισμών που απορρέουν μέσα από 

το  ισχύον  Υγειονομικό  Πρωτόκολλο  και  τον Οδηγό  για  γονείς  και  κηδεμόνες  για  σωστή  και 

ασφαλή φοίτηση των παιδιών στα σχολεία. Επικαλούμενοι το συλλογικό καλό σας καλούμε να 

επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  του  ΥΠΠΑΝ  για  την  περαιτέρω  ενημέρωση  και  την  ουσιαστική 

συμβολή σας στην προσπάθεια που καταβάλλει το σχολείο. 

Η Διεύθυνση και το Διδακτικό Προσωπικό του σχολείου,  ιδιαίτερα υπό τις τωρινές συνθήκες, 

προσβλέπει  σε  στενή  συνεργασία  και  αμφίδρομη  επικοινωνία  με  όλους  τους  γονείς  των 

μαθητών/τριών  πάντα  με  αλληλοσεβασμό  και  κατανόηση  των  ρόλων  που  ο  καθένας 

διαδραματίζει στη σχολική κοινότητα.  Πρόθεσή μας είναι αυτή να προωθηθεί με πολλούς και 

διάφορους  τρόπους,  από  την  πλευρά  του  σχολείου  πάντα  μέσα  στο  πλαίσιο  των  νέων 

δεδομένων  λειτουργίας  των  σχολείων  Μέσης  Εκπαίδευσης  εξαιτίας  της  επιδημίας  του 

Κορωνοϊού SARS‐CoV‐2 (COVID‐19).  Ιδιαίτερα σε σχέση με τις επισκέψεις γονέων στο σχολείο 

σημειώνεται  ότι  αυτές  πρέπει  να  αποφεύγονται  και,  εάν  είναι  απαραίτητο  να  γίνουν,  να 

τηρούνται πιστά οι διαδικασίες.   Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν  τον περιορισμό, παρακαλούμε 

όπως για την επικοινωνία σας με τους καθηγητές των παιδιών σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά 

μηνύματα στη διεύθυνση    lyk‐dasoupoli‐lef@schools.ac.cy 

Τέλος,  υπενθυμίζεται  ότι  πέραν  της  ανταλλαγής  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  (e‐mail),  και  την 

αποστολή sms η ιστοσελίδα του σχολείου μας (lyk‐dasoupoli‐lef.schools.ac.cy), αποτελεί ακόμη 
ένα βασικό εργαλείο και τρόπο επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς και τους μαθητές του, 

όπως και παρακολούθησης των σχολικών δράσεων, εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας.  

Καλείστε να την παρακολουθείτε τακτικά για την ενημέρωσή σας. 

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη συνεργασία σας. 

Με τις καλύτερες ευχές μας για παραγωγική και αποτελεσματική χρονιά 

Δρ Μαρία Γεωργίου, Διευθύντρια 

                                                                                                και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 


