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Σχολικός Οδηγός: Ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς και μαθητές
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε και φέτος, για δεύτερη χρονιά, στην
έκδοση του «Σχολικού Οδηγού για γονείς και μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης».
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να ενισχυθεί και να γίνει ακόμα πιο δημιουργική η
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τους γονείς και κηδεμόνες, για το
καλό των παιδιών και της εκπαίδευσης. Ο Σχολικός Οδηγός, μέσα από την παροχή
χρήσιμων πληροφοριών για τη σχολική ζωή ευρύτερα, στοχεύει να αποτελέσει ένα χρήσιμο
εργαλείο στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των
σχολικών αναγκών και υποχρεώσεων των παιδιών τους και, κατ’ επέκταση, απλοποίηση της
δικής τους καθημερινότητας.
Προλογίζοντας τη φετινή έκδοση, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής,
τονίζει ότι ο Σχολικός Οδηγός εμπλουτίζει και ενδυναμώνει την προσπάθεια που καταβάλλει
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για βελτίωση και αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου,
εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι ο Σχολικός Οδηγός θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, και θα συμβάλει με τρόπο ενισχυτικό στον οικογενειακό προγραμματισμό.
Μέσα από τη θεματολογία του Σχολικού Οδηγού οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να έχουν
άμεση ενημέρωση, γύρω από λειτουργικές διαδικασίες και κανονισμούς που αφορούν στις
σχολικές μας μονάδες. Ο οδηγός καταγράφει το καθημερινό πρόγραμμα των σχολικών
δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και σημαντικές εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ανατρέξουν σε χρήσιμα
τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, προκειμένου να απευθύνουν τα αιτήματά τους ή να τύχουν περαιτέρω
πληροφόρησης για θέματα που τους ενδιαφέρουν και, ενδεχομένως, τους προβληματίζουν.
Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε επίκαιρα όσο και σύγχρονα κοινωνικά θέματα που
απασχολούν τους γονείς/κηδεμόνες και σχετίζονται με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και
την καθοδήγηση των παιδιών, όπως είναι, π.χ., η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, η
ασφαλής χρήση του διαδικτύου κ.ά.
Ο Σχολικός Οδηγός διανεμήθηκε φέτος στους μαθητές όλων των τάξεων των Δημόσιων
Δημοτικών Σχολείων. Από την επόμενη σχολική χρονιά (2017-2018) θα διανέμεται μόνο
στους μαθητές της Α΄ τάξης, με στόχο να είναι στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων καθ’ όλη
τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού τους στο Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα, όμως, από
φέτος θα εκδίδεται ετήσια το «Τετράδιο Εργασιών – Ημερολόγιο» για τους μαθητές όλων των
τάξεων του Δημοτικού, στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι σημαντικές ημερομηνίες της κάθε
σχολικής χρονιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς/κηδεμόνες να ενημερώνονται και,
παράλληλα, να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις σχολικές ανάγκες και υποχρεώσεις
των παιδιών τους.
Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης καλεί τους γονείς/κηδεμόνες να υποβάλουν τυχόν
εισηγήσεις για βελτίωση του Σχολικού Οδηγού και συμπερίληψη διάφορων άλλων θεμάτων
σε μελλοντικές εκδόσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dde@moec.gov.cy, ούτως ώστε οι
επόμενες εκδόσεις να ανταποκρίνονται ακόμα περισσότερο στις ανάγκες των γονέων και των
μαθητών για πληρέστερη ενημέρωση. Οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται τον Σχολικό
Οδηγό και διαδικτυακά, στον Ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
http://www.moec.gov.cy/

