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Καλαμάτα, 10/9/2022 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί  γονείς, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 
Με την ευκαιρία έναρξης της σχολικής χρονιάς απευθύνομαι στον καθένα και στην 
καθεμία ξεχωριστά για να ζητήσω τη συνεργασία, τη βοήθειά σας προκειμένου όλοι μαζί 
να συμβάλουμε στην απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Εύχομαι καλή δύναμη  και 
καλή σχολική χρονιά. 
Ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις το Πειραματικό – 10Ο Δημοτικό Σχολείο 
Καλαμάτας. Στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς οι οποίοι  συνθέτουν γνώση, πείρα, διάθεση, 
μεράκι, αγάπη για τα παιδιά. Με υποδομές σε άριστη κατάσταση και εξοπλισμό που 
υπηρετεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Με προγράμματα σπουδών, δράσεις , 
καινοτομίες που προάγουν σύγχρονες αντιλήψεις για τον παιδευτικό – παιδαγωγικό ρόλο 
του σχολείου. 
Οι άξονες που διέπουν τη λειτουργία του σχολείου μας  συμπυκνώνονται στα παρακάτω: 

1. Ασφάλεια: Η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας και προστασίας των μαθητών και των 
μαθητριών μας είναι όρος αδιαπραγμάτευτος. 

2. Γνώση: Η κύρια αποστολή του σχολείου είναι η προσφορά  γνώσης και εφοδίων να 
διακρίνουν, να κρίνουν, να συνθέτουν. 

3. Ομαδικότητα- διαμόρφωση κλίματος συν + εργατικότητας, ευγενούς άμιλλας: Οι 
σχέσεις μεταξύ των μαθητών-τριών, μεταξύ μαθητών/-τριών – εκπαιδευτικών, 
μεταξύ εκπαιδευτικών –γονέων, η συνύπαρξη με σεβασμό της προσωπικότητας του 
καθένα και καθεμιάς αποτελούν για εμάς θεμέλιο λίθο στην εκπαίδευση. 

4. Εξωστρέφεια-καινοτομίες-Υλοποίηση Προγραμμάτων όπως: 

       α) Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων. 

 β) Όμιλοι  δημιουργικότητας και καινοτομίας: Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών των μαθητών και των 
μαθητριών των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, 
δημιουργικότητας και καινοτομίας. 
γ) Δημιουργία και λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας  
δ) Εργαστήρια δεξιοτήτων.  
 

5. Μικρές καθημερινές  δράσεις που αλλάζουν νοοτροπίες – στερεότυπα –συνήθειες 
όπως :  
Ζω χωρίς πλαστικό δράση που προσβλέπει στην μείωση του πλαστικού   
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Πάμε … ποδήλατο μετακινούμαι στην πόλη με ασφάλεια και οικολογικά  
Σβήνω το φως συμμετέχω στη μείωση κατασπατάλησης της ενέργειας  
Καθαρό σχολείο βάζω το δικό μου λιθαράκι στην καθαριότητα του σχολείου 
Χαρούμενο ξεκίνημα με πρωινή γυμναστική. 

6. Χαρά : το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι τα παιδιά να έρχονται και να φεύγουν 
προς και από  το σχολείο χαρούμενα. 

Το άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική μας κοινωνία, η εισαγωγή νέων αντικειμένων 
που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών - τα σχολεία υπάρχουν πρώτα για τους 
μαθητές και τις μαθήτριες - η θεσμική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
αποτελούν θετικές εξελίξεις.  
ΘΕΛΟΥΜΕ καλύτερο σχολείο. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στην ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών στην 
εκπαίδευση της νέας γενιάς. ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τα καταφέρουμε  γιατί έχουμε γνώση, 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, κέφι, μεράκι πάθος και αγάπη για αυτό που κάνουμε. 
Ξεκινάμε με 260  μαθητές συνολικά, με  44 μαθητές και μαθήτριες, με ίση κατανομή ως 
προς το φύλο στην εισαγωγική Α΄ τάξη, όχι μόνο από τη συνοικία  του σχολείου  αλλά  και 
από την ευρύτερη περιοχή της πόλης. Με 34 εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν πείρα και 
μεράκι έχουν  κοινό γνώρισμα τη συνειδητή επιλογή υπηρέτησης στο Πειραματικό.  
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και μαθήτριες, βαδίζοντας προς την ημερομηνία έναρξης 
των μαθημάτων οφείλουμε να λειτουργήσουμε με σοβαρότητα, με εμπιστοσύνη στους 
ειδικούς, με συνέργεια, με μέτρα προφύλαξης, με αίσθημα ατομικής ευθύνης και 
συλλογικής προσπάθειας. 
Την Δευτέρα 12/9/2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στις 8:15 με την 
σχολική τους τσάντα. Στις 9:00  θα γίνει αγιασμός και στη συνέχεια θα μπουν στις αίθουσες  
όπου θα γνωριστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς και θα παραλάβουν τα  βιβλία. Θα 
ακολουθήσει ενημέρωση των γονέων στην της Α΄ τάξης στην αίθουσα εκδηλώσεων. Οι 
καταστάσεις με τα υλικά που θα χρειαστούν για τη σχολική χρονιά θα σταλούν 
ηλεκτρονικά στον κάθε μαθητή. Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει στις 10:00.Τον 
αγιασμό μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς με χρήση μάσκας. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
Για την ασφαλή προσέλευση των μαθητών θα ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία: 
Στις εισόδους του σχολείου θα υποδέχονται τους μαθητές οι εφημερεύοντες και ο/η 
εκπαιδευτικός πρωινής ζώνης ως εξής: 
Α΄, Β΄ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ : 8:00 - 8:15  πόρτα Κρήτης δυτική (μικρή) 
Δ΄ Ε΄, ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ : 8:00 -8:15 πόρτα Κρήτης ανατολική (μεγάλη) 
Η συγκέντρωση μαθητών/-τριών στον προαύλιο χώρο γίνεται με αυστηρή τήρηση των 
αποστάσεων. Μετά  την προσευχή, την ενημέρωση από το διευθυντή, την πρωινή 
γυμναστική, πηγαίνουν στις αίθουσές τους, με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού χωρίς 
συνωστισμό, τηρώντας αποστάσεις, χωρίς να πιάνουν την κουπαστή.  
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ: Οι ζώνες στο προαύλιο διαμορφώνονται ως εξής: 
Α΄ Δ΄  ΤΑΞΕΙΣ : α΄ ζώνη-χώρος προσευχής έως πέργκολα  
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Γ΄ Ε΄  ΤΑΞΕΙΣ : β΄ ζώνη- πέργκολα –μισές  κερκίδες βόλεϊ  έως πόρτα νηπιαγωγείου  
Β΄ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ: γ΄ ζώνη- μισές  κερκίδες βόλεϊ   - προαύλιο Κρήτης. 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Η αποχώρηση στις 1:15  γίνεται από τις ίδιες εξόδους προσέλευσης. 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια έχει τη δική του καρέκλα, την  οποία χρησιμοποιεί 
καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και τον δικό του/της χώρο φύλαξης 
των προσωπικών του/της αντικειμένων, τα οποία φροντίζει να μην ανταλλάσσει με 
συμμαθητές του. 
 
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α. (Β΄4695) και 
1614/Υ1/08-01-2020) η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης 
με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-τριες σε όλες τις 
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των 
σχολικών μονάδων.  
Γίνεται συστηματικά υπενθύμιση από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές για  επιμελές 
πλύσιμο των χεριών και για αποφυγή συγχρωτισμού κατά το δυνατόν. 
Σε κάθε αίθουσα υπάρχει αντισηπτικό. Υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία στους μαθητές 
και τις μαθήτριες ότι πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη 
και το στόμα για μείωση του κινδύνου μόλυνσης. Καλό είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
να χρησιμοποιούν τα ατομικά  τους αντικείμενα (βιβλία, τετράδια, μολύβια, γόμες κ.ά ). 
Και να μην τα ανταλλάσουν με τους/τις συμμαθητές/-τριές  τους. 
 Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού οι γονείς ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 
του τμήματος και ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων σχετικά με την επιστροφή στο 
σχολείο. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  
Το ολοήμερο θα ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία του από τις 13/9 με υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό καθημερινά τον κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαο, με 5 τμήματα στην 1η ζώνη 
και 2 τμήματα στην 2η ζώνη και αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. 
Η σίτιση θα γίνεται σε διαφορετικούς χώρους (εστιατόριο– αίθουσα εκδηλώσεων) 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Το σχολείο έχει πάρει όλα τα μέτρα το ανάλογα υλικά καθαριότητας ώστε οι καθαρίστριες 
απρόσκοπτα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  
ΧΩΡΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 
Έχει προσδιοριστεί  χώρος, στον α’ όροφο  για τη διαχείριση και απομόνωση πιθανού 
κρούσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  
Το κυλικείο του σχολείου θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Καθημερινά 
υπεύθυνος εφημερεύων/-ουσα εκπαιδευτικός θα υποστηρίζει την ασφαλή προσέλευση 
των μαθητών και των μαθητριών του κυλικείου και θα τηρεί τη σειρά  με τις κατάλληλες 
αποστάσεις. Επιπλέον, θα διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των 
προϊόντων από την επιτροπή ελέγχου του σχολείου.  
 
Εφιστούμε την προσοχή των γονέων στην έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και 
μαθητριών, καθώς, επίσης, και την απαρέγκλιτη τήρηση των κυκλοφοριακών κανόνων, τη 
συνεργασία στις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου  και τη χρήση της διάβασης από 
όλους. Επίσης, σας παρακαλούμε κατά την αναμονή των παιδιών να  μην αφήνετε 
καφέδες και κουτιά αναψυκτικών στα κάγκελα, οι μεγάλοι αποτελούμε παράδειγμα. 
 
Αγαπητά μου παιδιά, οπλιστείτε με γνώση, κάντε ταξίδια. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και 
κάθε καλό. Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερες ευχές για καλή πρόοδο στους μαθητές και τις 
μαθήτριες της Α΄ τάξης τα «πρωτάκια μας». 
 
Αγαπητοί γονείς, σταθείτε δίπλα στα παιδιά σας όσο χρόνο μπορείτε ουσιαστικά. Μην 
ξεχνάμε πως ο κάθε  μαθητής και η κάθε μαθήτρια είναι παιδί. Οφείλουμε να του 
παρέχουμε χώρο και χρόνο για ξεκούραση, παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση. 
Υπενθυμίζοντάς του/της πάντα πως βασικό εργαλείο εκπολιτισμού του ανθρώπινου είδους 
είναι η μόρφωση, στοιχείο που ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες στην ανθρωπότητα. 

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, έχω εδραία την πεποίθηση πως θα ανταποκριθείτε στα νέα 
δεδομένα και τις απαιτήσεις  λειτουργίας του σχολείου ως Πειραματικού γιατί διαθέτετε 
τα προσόντα, τις γνώσεις, το μεράκι, την αγάπη γι΄ αυτό που κάνετε γιατί αποτελεί  
σταθερή επιλογή σας  η ποιοτικότερη εκπαίδευση και η ενίσχυση των μαθητών και των 
μαθητριών μας με γνώσεις – εφόδια - τρόπο σκέψης – νοοτροπίες που θα τους 
ακολουθούν στο διάβα της ζωής τους θα τους κάνει  χρήσιμους ανθρώπους σε μα 
καλύτερη κοινωνία. 

  Σας καλωσορίζουμε  στο Πειραματικό-10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το σχολείο της 
καρδιάς μας,  με την  ευχή τα λόγια του ποιητή: 

Σὰ βγεῖς στὸν  πηγαιμὸ γιὰ  τὴν  Ἰθάκη, 
νὰ εὔχεσαι  νἆναι  μακρὺς ὁ δρόμος, 

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώση… 
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ – ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ  

  Ο Δ/ντής του Σχολείου                                                                       
Γιάννης Χριστόπουλος     

                                                                                                                                     
Για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση μπείτε στο site του σχολείου:  

https://10dim-kalam.mes.sch.gr 


