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Αγαπητοί GGT γονείς,

Με την έναρξη της νέας σχολικής μας χρονιάς, θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά μας, δασκάλους και οικογένειες μαζί για μιά επιτυχημένη δεύτερη χρονιά στο Greek Group Tutoring!
Αυτό είναι το πρώτο από τα ενημερωτικά δελτία που θα λάβετε κατά
την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019. Ακολουθεί μία περίληψη από ορισμένους κανόνες και δραστηριότητες για το καινούριο
μας σχολικό έτος.

Κανόνες και στόχοι της τάξης:
Ο σκοπός μας είναι να εφοδιάσουμε τους μαθητές και μαθήτριές μας με όλα τα απαραίτητα
ετσι ώστε ακολουθώντας πάντοτε
τους κανόνες του σχολείου μας,
να μπορούν να μαθαίνουν και
να συμμετέχουν ενεργά στην
τάξη.
Κατά την διάρκεια της πρώτης
εβδομάδος του σχολικού έτους
όλα τα παιδιά εργάστηκαν ομα-

δικά και δημιούργησαν «Τους
κανόνες και τους στόχους της
τάξης». Τα παιδιά όλα μαζί προσπάθησαν, με διάφορες ιδέες να
μοιραστούν την κάθε σκέψη τους
για διάφορα θέματα, όπως σεβασμός, συμπεριφορά μεταξύ τους
και γενικότερα στην κοινωνία.
Όλοι αυτοί οι κανόνες και οι στόχοι γράφτηκαν στα Ελληνικά και
Αγγλικα σε χαρτόνι, το οποίο

υπάρχει μονίμως στην τάξη και
συγχρόνως έχει σταλεί αντίγραφο στους γονείς. (αν δεν το
λάβατε μπορείτε να το ζητήσετε
απο τις διδασκάλισες των παιδιών σας)

Μηνιαία συνάντηση δασκάλων

Κάθε μήνα οι δασκάλες συσκέπτονται με την διευθύντρια του
σχολείου για αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του προγράμματος και την πρόοδο των
μαθητών. Κατά την συνάντηση
του Οκτωβρίου, μοιραστήκαμε
διδακτικές ιδέες και αναζήτηση
μεθόδων συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες των
Εθνικών εορτών μας, όπως την
ημέρα του ΟΧΙ, της 28ης
Οκτωβρίου.

Άσκηση και
διαδικασία
πυρόσβεσης
και εκκένωσης

Γραπτές οδηγίες για εκκένωση
από το κτίριο έχουν αναπτυχθεί
και αναθεωρηθεί από δασκάλες και μαθητές (βλέπετε συννημένο). Κατά την διάρκεια της
Τρίτης εβδομάδας του σχολείου. Οι δασκάλες υπέδειξαν
στα παιδιά τη διαδρομή εκκένωσης, όπου όλοι οι μαθητές
έλαβαν μέρος με επιτυχία. Η
διαδικασία για την έξοδο είναι
τοιχοκολημένη σε κάθε τάξη.

Καθημερινό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα και η δομή δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά. Στο δεύτερο μάθημα, οι δασκάλες παρουσίασαν ένα γραπτό καθημενινό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει
όλες τις ανάγκες των μαθητών και πάντοτε μέσα στα όρια της
καλής λειτουργίας και συμπεριφοράς.

Ενεργή Μάθηση
Γνωρίζοντας ότι η μάθηση είναι
διαφορετική για κάθε μαθητή
προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όλες τις μεθόδους εκμάθησης, όπως οπτική, ακουστική
και πρακτική μέθοδος. Σε κάθε
μάθημα γίνεται μεγάλη προσπάθεια για εφορμογή όλων
των μεθόδων αυτών δια μέσου
ανάγνωσης, ακούσματος και
διαλόγου.
Επιπλέον, μία προαιρετική δραστηριότητα με τίτλο «Όλα για
Μένα» είναι διαθέσιμη για

όλους τους μαθητές. Είναι μία
ευκαιρία για τα παιδιά να μιλούν
για τον εαυτόν τους, για τα μέλη
της οικογένειας τους, για τα ταλέντα τους και το πως περνάνε
τις ελεύθερες ώρες τους και για
άλλα πολλά. Τα παιδιά μπορούν
να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα με όποιον τρόπο
μπορούν, άλλωτε χρησιμοποιώντας ένα χαρτόνι με φωτογραφίες και γραπτά κείμενα, ακόμη
μπορούν να κάνουν μία προφορική παρουσίαση.

Τελικά και πάνω από όλα η Σχολική
Ατμόσφαιρα/περιβάλλον

Για την εκμάθηση και την υγιή κατάσταση των μαθητών μας δεν
είναι αποραίτητη μόνο η ακαδημαϊκή επιδεξιότητα αλλά και η ψυχολογική αυτοπεποίθηση. Για αυτό το λόγο, οι δασκάλες μας προσπαθούν και αναπτύσσουν ένα μαθησιακό, ενθαρρυντικό, και
χωρίς υπερβολές περιβάλλον.
Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και την συμμετοχή σας στο
GGT! Να αισθάνεστε άνετα, να επικοινωνείτε μαζί μου μέσου email για οτιδήποτε σχετικό με την εκπαίδευση των παιδιών σας.
Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών/Happy Thanksgiving!!
Ελένη Κακάμπουρα

