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Ηράκλειο, 26-10-2017 

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.  

Φέτος 94 νέοι μαθητές απαρτίζουν την Α΄ Τάξη σε 4 τμήματα. Οι μαθητές αυτοί είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν τα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στο Λύκειο, καθώς και ένα από πέντε μαθή-

ματα επιλογής. Πέντε επίσης μαθήματα είχαν ως επιλογή φέτος και οι μαθητές της Γ΄ Τάξης. Σε συνδυα-

σμό και με τη σύνθεση των Τμημάτων Προσανατολισμού, στη φετινή μας λειτουργία έχουμε συνολικά 10 

τμήματα Γενικής Παιδείας, τα 3 από αυτά με παράλληλα ζεύγη τμημάτων Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά & Γερ-

μανικά), 8 τμήματα Προσανατολισμού και 10 τμήματα μαθημάτων επιλογής. Δυστυχώς η παρενέργεια 

από τον παραπάνω πλούτο επιλογών έγκειται στην οριακά εξαντλητική χρήση όλων των αιθουσών και 

εργαστηρίων του σχολείου, και την διαφαινόμενη επιδείνωση της κατάστασης στο επόμενο σχολικό έτος. 

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 eTwinning, 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. 

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

παραδοσιακά άριστη και ευελπιστούμε να είναι ακόμη πιο στενή. Στο πλαίσιο αυτό, την Δευτέρα 6 Νο-

εμβρίου 2017, στις 7 μ.μ. στο σχολικό αμφιθέατρο, σας προσκαλούμε στην πρώτη ενημερωτική μας 

συνάντηση, κατά την οποία θα συζητήσουμε ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και το 

Πρόγραμμα Σπουδών, και θα απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματά σας.  

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 26-10-2017 από τον ∆ιευθυντή του σχολείου, µε την πρόσκληση σε 

ενηµερωτική συνάντηση, καθώς και του συνηµµένου τρίπτυχου. 

Ο/Η γονέας/κηδεµόνας:  .............................................................................................................................  

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

 

……………………(υπογραφή)…………………… 


