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Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών του Αρσακείου 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε. για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Σχολείου. 
Συμπλήρωση Δηλώσεων και άλλων εντύπων.»  
 
Αγαπητοί γονείς, 
σας καλωσορίζουμε στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και σας ευχαριστούμε για την 
επιλογή σας να εμπιστευθείτε το κρίσιμο πέρασμα του παιδιού σας στη δεύτερη βαθμίδα της 
εκπαίδευσης στα Αρσάκεια Σχολεία. Σας βεβαιώνουμε πως θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, 
για να δικαιώσουμε αυτή την επιλογή σας. Είναι γεγονός ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
και ειδικότερα το Γυμνάσιο, σηματοδοτεί μια πολυεπίπεδη μετάβαση του παιδιού σε έναν 
καινούργιο κόσμο. Αυτός ο καινούργιος κόσμος των γυμνασιακών χρόνων χαρακτηρίζεται από 
έντονες και σημαντικές μεταβολές και μεταβάσεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:  

 την υπαρξιακή στροφή: από την παιδικότητα στην πορεία προς την ωριμότητα και την 
αναζήτηση ταυτότητας προσωπικής,  

 την αλλαγή αναφοράς των παιδιών στα πρόσωπα και τα πεδία της σχολικής 
καθημερινότητάς τους: από τον ένα («τον δάσκαλό μου ή τη δασκάλα μου») στους 
πολλούς καθηγητές, με τον συνακόλουθο επιμερισμό των γνωστικών αντικειμένων που 
εισάγουν στον γοητευτικό –αλλά και απαιτητικό– κόσμο της επιστήμης,  

 τη σταδιακή χειραφέτηση: από την αναφορά και την ασφάλεια μικρών και ελεγχόμενων 
συστημάτων (όπως η οικογένεια, η γειτονιά κ.ά.) στην απαίτηση για μια πιο ενεργή 
και διευρυμένη κοινωνικοποίηση σε μεγαλύτερα και πιο ανοιχτά συστήματα (όπως η 
πόλη, οι παρέες, το διαδίκτυο κ.ά.) 
 

Είναι φυσικό κάθε μορφής μετάβαση να προκαλεί δικαιολογημένο –ως ένα βαθμό– άγχος και 
αγωνία. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτή η μεταβατική περίοδος συνιστά μια πρόκληση για όλους 
μας να δείξουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στα πρόσωπα που αγαπάμε και να 
συμπορευτούμε μαζί τους, αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Όλοι 
εμείς οι καθηγητές των παιδιών σας –με την καθοδήγηση και την υποστήριξη που παρέχουν 
στο έργο μας οι εκπαιδευτικές και οι οργανωτικές δομές των Αρσακείων Σχολείων (Διοικητικό 
Συμβούλιο της Φ.Ε., Εποπτεία των Αρσακείων Σχολείων, Γραφείο Συντονιστών, 
Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό κ.ά.)– έχουμε 
τη διάθεση, τη γνώση και την εμπειρία να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αναγκαίες μεταβάσεις 
και να σταθούμε συνοδοιπόροι και καθοδηγητές των μαθητών και των μαθητριών μας σε αυτή 
την πορεία προς την ωριμότητα, την επιστημονική κατάρτιση και τη θεμελίωση προσωπικού 
συστήματος αξιών με κοινωνική ευαισθησία και αναφορά. 
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Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτή τη διαδρομή θα σταθείτε δίπλα μας με διάκριση και 
εμπιστοσύνη στον κρίσιμο ρόλο που αναλαμβάνουμε· ρόλο καθηγητή και παιδαγωγού. Ευχή 
και προσδοκία όλων μας –δική σας και δική μας– είναι να αντικρίζουμε μεθαύριο αυτά τα 
παιδιά με καθαρό βλέμμα και κάποια περηφάνια, πως συμβάλαμε στον αγώνα τους να 
γίνουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν.  

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2016-17 οι μαθητές και οι μαθήτριες 
παρέλαβαν και σας έχουν παραδώσει φάκελο με ένα Ενημερωτικό Έντυπο και πέντε 
Δηλώσεις. Το Ενημερωτικό Έντυπο αφορά την εσωτερική Λειτουργία του Σχολείου, 
διευκρινίζοντας ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας και περιγράφοντας τη σχέση που θα 
έχετε εσείς ως γονείς-κηδεμόνες με αυτό. Αποσκοπεί, επίσης, στην ομαλή, ασφαλή και 
απρόσκοπτη φοίτηση του παιδιού σας, όπως έχει σχεδιαστεί και προβλεφθεί από την 
εκπαιδευτική νομοθεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αρσακείων 
Γυμνασίων της Φ.Ε. Ειδικότερα, αναφέρεται στα εξής ζητήματα: 

1. Έλεγχος εισόδου-εξόδου, κίνηση και στάθμευση στο Σχολείο 
2. Ώρα έναρξης του σχολικού προγράμματος 
3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και διευρυμένο ωράριο Αρσακείων Σχολείων 
4. Όρια και δικαιολόγηση απουσιών 
5. Ασφάλεια και υγεία των μαθητών (Ιατρείο, Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία) 
6. Συνεργασία με τη Διεύθυνση και ενημερωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες 

καθηγητές για την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών 
7. Διδακτικές Επισκέψεις και σχολικές εκδηλώσεις 
8. Χρήση κινητών τηλεφώνων 
9. Χρήση και αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-arsakeio   
10. Ηλεκτρονική επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς - Διαδικτυακή ενημέρωση μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας της Φ.Ε., του ιστολογίου και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
11. Απογευματινοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων και Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

Όσον αφορά τις Δηλώσεις, θα πρέπει –αφού τις διαβάσετε προσεκτικά– να συμπληρώσετε τα 
απαιτούμενα στοιχεία και να τις υπογράψετε, ώστε να επιστραφούν από τους μαθητές και να 
παραδοθούν στους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματός τους την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 
2016. Οι Δηλώσεις αυτές είναι οι εξής:  

1. Δήλωση κηδεμονίας και στοιχεία Γονέων-Κηδεμόνων   
2. Δήλωση συμμετοχής σε διδακτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις του Σχολείου  
3. Δήλωση Επιλογής 2ης Ξένης Γλώσσας 
4. Δήλωση Επιλογής Δραστηριότητας στη Ζώνη Πολιτισμού και Επιστημών  
5. Δήλωση στοιχείων για το Ιατρείο 

 
Ο φάκελος περιέχει επίσης και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο θα πρέπει 
να επιστραφεί συμπληρωμένο στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι την Παρασκευή 23 
Σεπτεμβρίου 2016. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τους Ομίλους Απογευματινών 
Δραστηριοτήτων και τις δυνατότητες επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε μαθητή και μαθήτριας, καθώς 
και για τα προαιρετικά μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, θα σας αποσταλεί σύντομα 
ηλεκτρονικό μήνυμα με το σχετικό ενημερωτικό υλικό.   
 
Με τις πιο θερμές ευχές των καθηγητών και καθηγητριών του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης για τη νέα σχολική χρονιά. 

 
         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
           Αθανάσιος Νευροκοπλής 
 


