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Ηράκλειο, 10-10-2016 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Καλή χρονιά με εγκάρδιους και θερμούς χαιρετισμούς. 

Σας καλωσορίζω όλους και ιδιαίτερα όσους από εσάς έχετε παιδιά στην Α΄ τάξη και μας τα εμπιστεύεστε 

για πρώτη φορά. Σας διαβεβαιώνω ότι, τόσο εγώ όσο και όλοι οι συνάδελφοί μου, θα πράξουμε ό,τι κα-

λύτερο μπορούμε, προκειμένου τα παιδιά σας να λάβουν μια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, να αναπτυ-

χθεί ορθά η προσωπικότητά τους και να έχουν παράλληλα μια ευχάριστη και ασφαλή σχολική ζωή.  

Για μια ακόμη χρονιά, ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος από τα απο-

τελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων (2016), καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας πέ-

τυχαν την εισαγωγή τους στις ανώτατες σχολές της προτίμησής τους σε ποσοστό 98% (61 στους 62), 90% 

από αυτούς σε Α.Ε.Ι. και 10% σε Α.Τ.Ε.Ι. Αυτό συνδυάστηκε με υψηλές θέσεις εισαγωγής σε τμήματα με-

γάλης ζήτησης και με υψηλά σύνολα μορίων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το υψηλότερο σύνολο μο-

ρίων από τελειόφοιτο υποψήφιο σε όλη την Κρήτη (19.667 μόρια), η 1η και 3η θέση στην Ιατρική Κρήτης, 

η 1η θέση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης και 

στο Τμήμα Βιολογίας Κρήτης, η 2η θέση στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης, κλπ. 

Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η συνεργασία του σχολείου μας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι 

παραδοσιακά άριστη και πολύ στενή. Ήδη, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, στις 6 μ.μ. στο σχολικό αμ-

φιθέατρο, πραγματοποιήθηκε, μετά από γραπτή πρόσκληση, η πρώτη ενημερωτική συνάντηση μαζί σας, 

κατά την οποία αναπτύχθηκαν, συζητήθηκαν και διασαφηνίστηκαν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη λει-

τουργία του σχολείου και το Πρόγραμμα Σπουδών. Αναμένεται η συνέχεια της συνεργασίας αυτής σε συ-

στηματική βάση.  

Όπως κάθε χρονιά, και φέτος υποστηρίζουμε τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχο-

λείο μας με μια σειρά από παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: ομίλους, ενισχυτική διδασκαλία, 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικών θεμάτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής 

υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας), διεθνείς συνεργασίες (προγράμματα Erasmus+, αδελφοποίηση με λύ-

κειο της Κύπρου), εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, καθώς και άλλες εκδηλώσεις, εντός και εκτός 

σχολείου (παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων, ενημερωτικές ημερίδες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κ.ά.). 

Θα σας παρακαλούσα να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την κλίση και την 

τάξη τους, να συμμετάσχουν σε αυτές, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τον γνωστικό τους 

ορίζοντα, να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους και να διαμορφώσουν στάσεις απέναντι σε επίκαιρα ζη-

τήματα. 

Μαζί με την επιστολή αυτή θα βρείτε ένα τρίπτυχο με χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ζη-

τήματα λειτουργίας του σχολείου μας, όπως κανόνες σχολικής ζωής, κανονισμό φοίτησης, ώρες γραφεί-

ου καθηγητών, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.λπ.  

Σας προτρέπω, τέλος, να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας και τα υπόλοιπα διαδικτυακά μας κανά-

λια επικοινωνίας (ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα ΠΕΙΡΑγΜΑΤΑ, Twitter, YouTube, Facebook). Έτσι, μαζί 

με το παραπάνω τρίπτυχο και τις τρέχουσες εβδομαδιαίες και μηνιαίες ώρες γραφείου των καθηγητών, 

θα παραμένετε ενημερωμένοι για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Ακόμη, όποτε χρειάζεται, 

επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις e-mail που έχουν δηλώσει για σας τα παιδιά σας. 

Μην διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη φοίτηση και την πρόοδο των 

παιδιών σας. 

 Με εκτίμηση 

 Δημήτρης Καλυκάκης 
 

(το παρακάτω απόκομμα να επιστραφεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στον καθηγητή τμήματος) 

�   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Έλαβα γνώση της επιστολής της 10-10-2016 από τον ∆ιευθυντή του σχολείου, καθώς και του συνηµ-
µένου τρίπτυχου. 
Ο/Η γονέας/κηδεµόνας:  .............................................................................................................................  

του/της µαθητή/τριας  .....................................................................................................  του τµήµατος ....  
 

……………………(υπογραφή)…………………… 


