Αγαπθτοί γονείσ, αγαπθτοί μελλοντικοί ςυμμακθτζσ,
ασ καλωςορίηουμε ςτο ςχολείο μασ. Ή… για να είμαι πιο ακριβισ, ςτθν οικογζνειά
μασ. Είμαι θ Παναγιϊτα, και με τουσ ςυμμακθτζσ μου κα κζλαμε να μοιραςτοφμε
μαηί ςασ τισ εμπειρίεσ μασ από τθν ςχολικι χρονιά που διανφςαμε, τθν πρϊτθ μασ
χρονιά ςτθ Ριηάρειο χολι.
Αρχικά, κα ικελα να αναφερκϊ ςτο γεγονόσ ότι οι μακθτζσ περνοφν από εξετάςεισ
και ςυνζντευξθ, κάτι το οποίο ανεβάηει τον μζςο όρο του επιπζδου τουσ από τα
υπόλοιπα ςχολεία. Εδϊ, είμαςτε λιγότερα τμιματα και ζτςι μασ δίνεται θ ευκαιρία
ςιγά-ςιγά να γνωριςτοφμε μεταξφ μασ. Αυτό δθμιουργεί και ζνα κλίμα πιο οικείο.
Μάλιςτα, ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, προκειμζνου να ςπάςει ο πάγοσ μεταξφ
των νεοειςαχκζντων και του υπόλοιπου ςχολείου, οργανϊνεται γεφμα όπου οι
μακθτζσ τθσ πρϊτθσ φζρνουν ςπιτικά φαγθτά τα οποία προςφζρουν ςτα
μεγαλφτερα παιδιά.
Θα ιταν παράλθψθ αν δε μιλοφςα και για το όμορφο περιβάλλον του ςχολείου μασ.
Η ςυνεχισ κζα τθσ φφςθσ μασ βοθκά να ξεχνάμε ζςτω και για λίγεσ ϊρεσ τουσ
γριγορουσ ρυκμοφσ τθσ πόλθσ. Παράλλθλα ζχουμε τθ δυνατότθτα, όταν μασ δίνεται
θ ευκαιρία, να κάνουμε ζναν περίπατο κάτω από τα δζντρα, χαλαρϊνοντασ από το
κουραςτικό πρόγραμμα τθσ θμζρασ. Και όλα αυτά ςε ζνα περιβάλλον κακαρό
φροντιςμζνο, και κυρίωσ αςφαλι και περιφραγμζνο.
Η Ριηάρειοσ διακζτει και πλουςιότατθ βιβλιοκικθ το υλικό τθσ οποίασ δεν
περιορίηεται ςτα ςχολικά πλαίςια, αλλά εκτείνεται ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο. ε
αυτιν τθ βιβλιοκικθ μποροφμε να διαβάηουμε και να χρθςιμοποιοφμε τουσ
θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για τισ εργαςίεσ μασ. Αξίηει να αναφερκοφμε και ςε
επιπλζον υποδομζσ του ςχολείου μασ, όπωσ το εργαςτιριο υπολογιςτϊν με
βιντεοπροβολζα, το εργαςτιριο φυςικοχθμείασ με διαδραςτικό πίνακα, αλλά και το
αμφικζατρο όπου πολλζσ φορζσ πραγματοποιείται το μάκθμα. Έχουμε ακόμθ,
γιπεδο ποδοςφαίρου, μπάςκετ και βόλλεϊ, ςτα οποία εκτόσ από το μάκθμα τθσ
φυςικισ αγωγισ εκτυλίςςονται και αγϊνεσ.
Ένα ςθμαντικό προνόμιο του ςχολείου μασ είναι και θ παρουςία ψυχολόγου. Με
τθν κυρία Ιϊ μποροφμε να ςυηθτάμε ό,τι μασ απαςχολεί. Μάλιςτα, το γεγονόσ ότι
ςυνεργάηεται με το εκπαιδευτικό προςωπικό και τουσ γονείσ εφόςον αυτοί το
κελιςουν, βοθκά επίςθσ ςτο να λφνονται πολλά προβλιματα και να αποφορτίηεται
θ ατμόςφαιρα μεταξφ μασ.

Και τϊρα τθν παρουςίαςθ κα ςυνεχίςει θ Φρειδερίκθ

