
Αγαπθτοί γονείσ, 

είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ παράλλθλα με τισ ευχζσ μασ για ζνα νζο 

ζτοσ χαροφμενο και δθμιουργικό να ςασ γνωςτοποιιςουμε πωσ φςτερα 

από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ που ζγιναν από τθν πλευρά του 

ςχολείου άρχιςαν οι εργαςίεσ  με ςτόχο τον παιδαγωγικό 

επαναςχεδιαςμό του υπαίκριου ςχολικοφ  χϊρου. 

Οι προςπάκειζσ μασ ξεκίνθςαν με το πρόγραμμα δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ  τθσ ςχολικισ κοινότθτασ που ςασ είχε 

γνωςτοποιθκεί από το Νοζμβριο και ςτόχο είχε το ςυμμετοχικό 

παιδαγωγικό ςχεδιαςμό και τθν αιςκθτικι, λειτουργικι και οικολογικι 

αναβάκμιςθ του υπαίκριου ςχολικοφ χϊρου. το πρόγραμμα δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και  γονείσ του 

ςχολείου μασ. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του προγράμματοσ  

πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτο γραφείο του Δθμάρχου τθσ πόλθσ 

μασ, ο οποίοσ μασ δζχκθκε πρόκυμα και κυρίωσ άκουςε με προςοχι και 

πολφ ενδιαφζρον τα αιτιματα και τισ προτάςεισ μασ. Η ανταπόκριςι 

του ιταν άμεςθ με αποτζλεςμα μζςα ςτθν περίοδο των διακοπϊν να 

ζχουν αρχίςει δυναμικά οι εργαςίεσ – παρεμβάςεισ για τθν ανάπλαςθ 

τθσ ςχολικισ μασ αυλισ. 

Αγαπθτοί γονείσ , οι ςχολικζσ  αυλζσ κα μποροφςαν και κα ζπρεπε να 

ςυμπεριλθφκοφν όχι μόνο ςτουσ χϊρουσ άμεςθσ εποπτείασ των 

μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και ςτουσ  χαριςματικοφσ  

χϊρουσ όπωσ θ γειτονιά, δθλαδι τόποι ςυνάντθςθσ και 

απρογραμμάτιςτθσ κίνθςθσ, επικοινωνίασ και ανάπτυξθσ 

διαπροςωπικϊν ι και ευρφτερων κοινωνικϊν ςχζςεων και πρακτικϊν 

τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

Επιπλζον οι ςχολικζσ αυλζσ εκτόσ από χϊροι αγωγισ είναι ουςιαςτικά 

και οι τελευταίεσ ευκαιρίεσ που ζχουν απομείνει ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι 

πόλθ για να φιλοξενθκοφν χϊροι φφςθσ για τουσ μακθτζσ αλλά και να 

βελτιωκεί το αςτικό περιβάλλον γενικότερα. 

Με αυτζσ τισ ςκζψεισ ηθτοφμε τθ βοικεια ςτθν προςπάκειά μασ να 

βελτιϊςουμε όχι μόνο το πεδίο των νοθτικϊν παραςτάςεων των 

μακθτϊν μασ  αλλά και το περιβάλλον τθσ γειτονιάσ μασ ςτα πλαίςια 

ενόσ γενικότερου ςχεδίου για μια βιϊςιμθ πόλθ. 



Παρακαλοφμε, αρχικά, ρωτιςτε να μάκετε από τα παιδιά ςασ για τισ 

εργαςίεσ που γίνονται ςτθν αυλι του ςχολείου, μιλιςτε για  τισ 

εντυπϊςεισ ι τισ αντιρριςεισ τουσ. 

Με τθν πρόοδο των εργαςιϊν κα ζχετε από μζρουσ μασ πλθρζςτερθ 

ενθμζρωςθ. Ο δρόμοσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου είναι μακρφσ και 

δφςκολοσ. Ζχουμε κάνει τθν αρχι. Η ςυνδρομι των γονζων όπου τουσ 

χρειαςτοφμε ςίγουρα κα είναι για εμάσ πολφτιμθ. 

Ευχαριςτϊ πολφ για το ενδιαφζρον και τθ ςυμπαράςταςι τουσ: 

 τουσ  εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου  

 το φλλογο Γονζων 

 τουσ γονείσ που απάντθςαν ςτα ερωτθματολόγια που ςτάλκθκαν 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 

 



 

 


