
 
 

Θέμα: Επικοινωνία με το σχολείο – Επισκέψεις γονέων 
 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επικοινωνία σχολείου-γονέων και το 
πρόγραμμα των επισκέψεων γονέων στο σχολείο μας.  Η φετινή χρονιά έχει ιδιαιτερότητες 
και διαφοροποιήσεις και στο θέμα της επικοινωνίας σας με τους δασκάλους των παιδιών 
σας. Η πανδημία και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται προκαλούν δυσκολία στην άμεση 
επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες. Για τον σκοπό αυτό, το Σχολείο μας προσπαθεί να 
εξεύρει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες όλων των τάξεων.  
Μετά από σχετική απόφαση του Διδασκαλικού Συλλόγου του Σχολείου, θα αξιοποιήσουμε 
τα πιο κάτω μέσα για την ενημέρωσή σας και κυρίως για την επικοινωνία σας με το σχολείο 
και τους εκπαιδευτικούς:  
 

• Συστηματική επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου http://dim-
makedonitissa1-lef.schools.ac.cy/  

Η ενημέρωση στην ιστοσελίδα αφορά θέματα διοικητικά και οργανωτικά, τα οποία θα 
βρείτε στον σύνδεσμο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οι εκπαιδευτικοί θα αναρτούν ανακοινώσεις και 
υλικό για το κάθε τμήμα, στον σύνδεσμο «Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ».  Κάθε εκπαιδευτικός θα σας 
δώσει έναν κωδικό για να μπορείτε να μπαίνετε στον χώρο αυτόν, που θα αφορά μόνο 
το τμήμα σας. Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας έχει επίσης χώρο στην ιστοσελίδα, 
στον αντίστοιχο σύνδεσμο, και μπορεί να αναρτά ανακοινώσεις που σας αφορούν. 
Φέτος θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί εποικοδομητικά και ο χώρος για το 
Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, για καλύτερη ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση 
εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθεί και για την 
ανάρτηση υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως είχε γίνει και κατά την περίοδο του 
lockdown.  
 

• Viber Broadcast List 
 

Συνεχίζουμε και τη φετινή χρονιά να αξιοποιούμε την εφαρμογή Viber Broadcast για να 
επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του αριθμού κινητού που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να 
χρησιμοποιούμε.  Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας εξυπηρετεί την ΑΜΕΣΗ ενημέρωσή σας 
από το Σχολείο, μέσω γραπτών μηνυμάτων.  Τα μηνύματα στέλνονται είτε κατά τάξη 
είτε στην ολότητα της κοινότητας των γονέων / κηδεμόνων.  Θα παρακαλούσαμε όπως 
να μην απαντάτε στα μηνύματα μέσω Viber, αλλά να χρησιμοποιείτε  άλλους τρόπους 
να μεταφέρετε τυχόν απορίες και σχόλια. 

  

• Τηλεφωνική επικοινωνία 
Παρακαλούμε όπως τηλεφωνάτε στους δασκάλους των παιδιών σας κατά τον 
προγραμματισμένο χρόνο επισκέψεων γονέων που σας έχουμε αποστείλει και τον 
οποίο  έχουμε αναρτήσει, ώστε να μην παρενοχλείται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
σχολείου.  Όσοι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της εργασίας τους να 
επικοινωνήσουν με τον/την εκπαιδευτικό που επιθυμούν κατά την καθορισμένη μέρα 
και ώρα, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον/την δάσκαλο/τη δασκάλα (μέσω 
του παιδιού τους ή της γραμματείας του σχολείου) και ζητήσουν όπως γίνει, αν είναι 
δυνατό, τηλεφωνικό ραντεβού για να μιλήσουν στον/στην  εκπαιδευτικό σε κάποια άλλη 
κατάλληλη μέρα και ώρα. Παρακαλούσαμε επίσης όπως η τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον δάσκαλο/τη δασκάλα κατά την καθορισμένη ώρα επισκέψεων να γίνεται με φειδώ, 

http://dim-makedonitissa1-lef.schools.ac.cy/
http://dim-makedonitissa1-lef.schools.ac.cy/


ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να επικοινωνεί με όλους τους γονείς που το επιθυμούν 
τη συγκεκριμένη μέρα. Να παρατηρήσουμε επίσης πως οι εκπαιδευτικοί κατά τα 
διαλείμματα κάνουν,  εκ περιτροπής, παιδονομία, που, λόγω της πανδημίας, είναι 
αυξημένη. Για να αποφευχθεί τυχόν ταλαιπωρία γονιών, σας παρακαλούμε να 
ενημερώνετε εκ των προτέρων για το τηλεφώνημά σας, μέσω των παιδιών σας, όταν 
αυτό είναι εφικτό. Μπορείτε να αφήσετε και σχετικό σημείωμα σε περίπτωση που το 
θέμα που σας απασχολεί είναι  κατεπείγον.  
 
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά πως, κατά την αξιοποίηση των 
κινητών σας τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών σας ταχυδρομείων και των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης (τα οποία αποτελούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα), στο 
σχολείο εφαρμόζεται ο περί της Προστασίας των φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 [Ν. 125(Ι)2018], καθώς και ο Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679.  Με βάση τα δεδομένα 
αυτά, τα πιο πάνω μέσα αξιοποιούνται μετά τη δική σας  γραπτή συγκατάθεση.  
Διευκρινίζουμε επίσης πως οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών 
ταχυδρομείων των εκπαιδευτικών είναι επίσης προσωπικά τους δεδομένα και η 
αξιοποίησή τους επαφίεται στον καθένα ατομικά.  Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε και 
εσείς πως εφαρμόζετε τον πιο πάνω νόμο κατά τη συμμετοχή σας σε ΜΚΔ με άλλους 
γονείς/κηδεμόνες.  Το ΥΠΠΑΝ τονίζει πως γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
μπορούν να φωτογραφίζουν /μαγνητοσκοπούν τα δικά τους παιδιά. Δεν μπορούν, όμως, 
να προβαίνουν  σε δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού ή βίντεο στα οποία 
εμφανίζονται και άλλα παιδιά, χωρίς να έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει τη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.  Τέλος να τονίσουμε πως η Βουλή των 
Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει, και σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου και τους 
Όρους Χρήσης τους, τη ρητή απαγόρευση της εγγραφής ανήλικων ανήλικων παιδιών 
κάτω των 13 χρονών, σε ΜΚΔ. Κατ’ επέκταση δεν επιτρέπεται η χρήση Υπηρεσιών της 
Κοινωνίας των Πληροφοριών από μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

• Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου 
Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου συστήνεται για την επικοινωνία 
σας με τη διεύθυνση του σχολείου και τη γραμματεία, για θέματα που αφορούν την 
οργάνωση του σχολείου.  
 

• Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών  
Το ΥΠΠΑΝ έχει παραχωρήσει λογαριασμούς Microsoft 365 στους εκπαιδευτικούς. Σε 
αυτούς περιλαμβάνεται και ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία θα αναρτήσουμε για τον 
κάθε εκπαιδευτικό, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μαζί τους.  

 

• Γραπτές ανακοινώσεις 
Θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε και γραπτές ανακοινώσεις, Για την καλύτερη εφαρμογή 
των πρωτοκόλλων, θα γίνει προσπάθεια να σας αποστέλλονται γραπτώς κυρίως 
ανακοινώσεις που αφορούν τη δική σας εξουσιοδότηση ή συμπλήρωση, γι’ αυτό και 
παρακαλούμε να ελέγχετε τον φάκελο επικοινωνίας των παιδιών σας και να μας 
επιστρέφετε σωστά συμπληρωμένα και ολοκληρωμένα τα έντυπα που σας 
αποστέλλονται.  
 
 



• Φάκελος επικοινωνίας 
Έχει δοθεί σε όλα τα παιδιά φάκελος επικοινωνίας για να γίνεται ανταλλαγή εντύπων και 
γραπτών ανακοινώσεων  

 

• Ημερολόγιο των παιδιών 
Το ΥΠΠΑΝ έχει διαθέσει ημερολόγιο για κάθε μαθητή/τρια και σε αυτό μπορείτε να δείτε 
την κατ’ οίκον εργασία του και άλλε πληροφορίες που αφορούν τα μαθήματά του.  

  
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για την πολιτική του ΥΠΠ στην τήρηση της ιεραρχίας σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας που σχετίζονται 
με τα παιδιά σας και το σχολείο. Αρχικά,  πρέπει να επικοινωνείτε πρώτα με τον δάσκαλο/τη 
δασκάλα του τμήματος, κατά τον χρόνο των επισκέψεων γονέων.  Κατά το συγκεκριμένο 
χρόνο, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από τον/την δάσκαλο/α, τόσο για την 
επίδοση όσο και για τη συμπεριφορά των παιδιών σας, καθώς και να συζητάτε μαζί για ό,τι 
σας απασχολεί αναφορικά με τη μαθησιακή, συναισθηματική και κοινωνική εικόνα του 
παιδιού σας στο σχολείο και στην οικογένεια. Μπορείτε κατά τη συζήτησή σας να 
κοινοποιήσετε τα σχόλια, τις ανησυχίες, τα παράπονα ή τα προβλήματα που σας 
απασχολούν και να προσπαθήσετε να βρείτε μαζί τρόπους προσέγγισης του παιδιού 
ανάλογα με τις ανάγκες του. Αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης και αν το πρόβλημα 
εξακολουθήσει να υφίσταται, τότε μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του σχολείου 
για να αναφέρετε ό,τι άλλο θέμα σας προβληματίζει, με στόχο να ενεργοποιηθούν και άλλες 
διαδικασίες προς αντιμετώπιση του προβλήματος.   
 
Σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε συστηματικά με το σχολείο για να ενημερώνεστε 
σωστά και εμπεριστατωμένα για την πρόοδο του παιδιού σας και ότι άλλο θέμα αφορά 
την εκπαίδευση και αγωγή του. Η προσωπική επαφή και επικοινωνία σίγουρα είναι πιο 
εποικοδομητική. Στόχος μας είναι η αγαστή συνεργασία μαζί σας για το καλό των παιδιών 
σας.  
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία  
 
Η διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό  
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