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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β΄ 

Ακροπόλεως 23, Τ.Θ. 11016, 2540 Δάλι 
Τηλ.: 22521429 Φαξ: 22870626 

Email: dim-idaloni2-lef@schools.ac.cy 
Ιστοσελίδα: http://dim-idalion2-lef.schools.ac.cy/ 

Ενημερωτικό Δελτίο 2 - Α΄ Τρίμηνο Σχολικής χρονιάς 2022-2023 

 
09 Ιανουαρίου 2023 

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,  
 
Σας αποστέλλουμε το δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου για τη σχολική χρονιά 2022-23. Σε αυτό 

καταγράφονται πληροφορίες για το έργο της σχολικής μονάδας. Όπως και τις προηγούμενες σχολικές χρονιές 

η σχολική μονάδα συνεχίζει την αποστολή της και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μάθηση, την 

ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών. Η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων θεωρείται απαραίτητη, ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνεχής στήριξη των παιδιών και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σίγουρα, η οικογένεια αποτελεί 

τον θεμέλιο λίθο για την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία του παιδιού και τη βάση για την ανάπτυξη μιας 

υγιούς προσωπικότητας. Ρόλος του σχολείου είναι να ενισχύει και να στηρίζει αυτή την ανάπτυξη. Επομένως 

η ανάπτυξη ορθής σχέσης, εμπιστοσύνης και συνεχούς συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην 

οικογένεια κρίνεται αναγκαία και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των πολλαπλών σκοπών και 

στόχων μας.  

 
1. TO OΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Θέλουμε ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, χωρίς να αποκλείουμε κανένα, με άνετο και ωραίο περιβάλλον, 

κατάλληλες συνθήκες μάθησης,  όπου όλοι θα απολαμβάνουμε τη σχολική ζωή, θα χαιρόμαστε με αυτά που 

μαθαίνουμε, θα βελτιώνουμε την επίδοσή μας σε όλα τα μαθήματα και κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. 

 

Θέλουμε ένα σχολείο που θα μας βοηθήσει να υιοθετήσουμε σωστές στάσεις, αξίες και συμπεριφορές στην 

καθημερινή μας ζωή, όπως τη δημοκρατικότητα, τη συνεργασία, την αποδοχή, τον σεβασμό, την αγάπη για 

την πατρίδα και τον συνάνθρωπό μας, ώστε να είμαστε χρήσιμοι  στην κοινωνία και την πατρίδα μας. 

 
2. ΕΜΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-23 
Η σχολική μας μονάδα στηριζόμενη στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών της, καθόρισε τους δικούς της υπό έμφαση στόχους. Τα υπό 
έμφαση Σχέδια είναι τριετούς διάρκειας, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητά τους στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό. 
 

2.1 Σχέδιο Ανάπτυξης και Βελτίωσης της 
Σχολικής Μονάδας 
Η προώθηση του αλφαβητισμού στα σχολεία και η 
στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για 
λειτουργικό αναλφαβητισμό αποτελούν προτε-
ραιότητα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γι΄ 
αυτό πρωταρχικός στόχος και επιδίωξη όλων πρέπει 
να είναι η μεγιστοποίηση των ποσοστών σχολικής 
επιτυχίας και η σημαντική μείωση των ποσοστών του 
λειτουργικού αναλφαβητισμού, μέσω του 
εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας και της μάθησης 
των μαθημάτων.  
 
Σκοπός του παρόντος Σχεδίου είναι η βελτίωση του 
επιπέδου γραμματισμού όλων των παιδιών με 
έμφαση  στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στη 

2.2 Σχέδιο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 
Παραβατικότητας 
Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάληψη 
πρωτοβουλιών και προληπτικών δράσεων μέσα 
στη σχολική μονάδα, για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα του 
φαινομένου της παραβατικότητας.  
 
Μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καλών 
πρακτικών Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 
Παραβατικότητας αναμένεται η δημιουργία ενός 
θετικού σχολικού κλίματος, το οποίο θα ενισχύει τη 
μάθηση, θα βελτιώνει τη συμπεριφορά των παιδιών 
και θα προλαβαίνει φαινόμενα παραβατικότητας.  
 
Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει και η δημιουργία 
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βελτίωση της προφορικής έκφρασης και ανάγνωσης, 
στην καλλιέργεια της δεξιότητας του γραπτού λόγου, 
στην περιγραφή και αφήγηση.  
 
Στόχοι του Σχεδίου: 
1. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών. 
2. Η βελτίωση της προφορικής έκφρασης και 

ανάγνωσης των παιδιών, σε όλα τα μαθήματα. 
3. Η βελτίωση του γραπτού λόγου των παιδιών με 

έμφαση στην περιγραφή και αφήγηση. 
 

 
 

 

συνθηκών υγιούς απασχόλησης των παιδιών κατά 
τα διαλείμματα, όπου στόχος είναι:   
1. Να μειωθούν τα φαινόμενα επιθετικής 

συμπεριφοράς. 
2. Να μειωθούν τα φαινόμενα κοινωνικής 

απομόνωσης. 
3. Να μειωθούν τα φαινόμενα στοχοποίησης 

παιδιών. 
4. Να ενισχυθεί η συμμετοχή των παιδιών σε 

ομαδικά παιχνίδια την ώρα του διαλείμματος, 
5. Να ενισχυθεί η κοινωνικοποίηση μέσω της 

συμμετοχής τους σε ομαδικά παιχνίδια το 
διάλειμμα. 

6. Να ενθαρρυνθεί η ανάληψη ευθυνών από τα 
παιδιά μέσω της ανάθεσης καθηκόντων κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας των ομαδικών παιχνιδιών.  

 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνονται υπόψη κατά 
την εφαρμογή του Προγράμματος τα πιο κάτω:  

• Απευθύνονται στις ανάγκες των μαθητών. 

• Λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και οι εμπειρίες 
των μαθητών.  

• Εφαρμόζονται μέσα από την ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών.  

• Δίνονται ευκαιρίες αυτοαξιολόγησης (συζήτηση 
στο τμήμα και στις συγκεντρώσεις).  

• Εμπλέκεται όλο το σχολείο. 

2.3 Σχέδιο Αντιρατσιστικής πολιτικής 
Ο ρατσισμός, δεν είναι μόνο φυλετικός, έχει λάβει 
πολλές εκφάνσεις και εκδηλώνεται με πολλές μορφές 
μέσα στις σχολικές αίθουσες, οι οποίες όμως, είτε το 
θέλουμε είτε όχι, αποτελούν και καθρέφτη της 
κοινωνίας μας. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται 
όλο και πιο συχνά περιστατικά βίας, παραβα-
τικότητας και εκφοβισμού σε δημοτικά σχολεία. 
 
Σαφείς κανόνες καταπολέμησης του φαινομένου, 
χρειάζεται να τεθούν από το σχολείο και να γίνει ο 
κατάλληλος σχεδιασμός ώστε οι δράσεις να 
στηρίζονται στην αλληλοκατανόηση, κυρίως όμως, 
στο σεβασμό και στη συνεργασία. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο το Σχέδιο αναπτύχθηκε βάσει του κώδικα 
συμπεριφοράς κατά του ρατσισμού.  
 
Οι γονείς, όπως και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι 
σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία για να μπορεί 
ο ένας να βοηθήσει τον άλλον με κοινό στόχο την 
βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών. 
 
Σκοποί του Σχεδίου Δράσης: 

• Η αναγνώριση των οποιωνδήποτε άμεσων ή 
έμμεσων, σκόπιμων ή άσκοπων λόγων, πράξεων 
και διαδικασιών που οδηγούν σε αρνητικές 

2.4 Σχέδιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η διαμόρφωση του 
αειφόρου σχολείου, δηλαδή του σχολείου το οποίο 
αποτελεί ένα μοντέλο οργανισμού που προωθεί την 
αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή.  
 
Μετά από την αρχική διερεύνηση που έγινε στη 
σχολική μονάδα προέκυψαν τα πιο κάτω 
θέματα/ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με το 
σχολείο και την περιοχή στην οποία αυτό βρίσκεται: 

• Υπερκατανάλωση αγαθών 

• Ρύπανση της αυλής με σκουπίδια 

• Λανθασμένη χρήση των καλάθων 
ανακύκλωσης. 

 
Βάσει των πιο πάνω το θέμα/ζήτημα στο οποίο θα 
δοθεί έμφαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 
είναι η «Ανάπτυξη καταναλωτικών συνηθειών-
συμπεριφορών προς όφελος των ιδίων, των γύρω 
τους και του φυσικού περιβάλλοντος». Η επιλογή 
έγινε βάσει της παρατήρησης ότι τα περισσότερα 
παιδιά του σχολείου μας υπερκαταναλώνουν αγαθά 
χωρίς να γνωρίζουν καθόλου τις συνέπειες που έχει 
αυτή η συμπεριφορά στον εαυτό τους, στους γύρω 
τους και στο περιβάλλον. Επιπλέον δεν γίνεται 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC 

https://www.freepngimg.com/png/92024-play-human-book-behavior-child-reading
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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διακρίσεις συγκεκριμένων ατόμων με βάση τη 
διαφορετικότητά τους. 

• Η ανάληψη ενεργού δράσης για πρόληψη και 
αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών και 
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.  

• Η ανάληψη ενεργού δράσης για ανάπτυξη 
αντιρατσιστικής κουλτούρας. 

 
Στόχοι του Σχεδίου: 

• Η υποστήριξη της ισότητας, της δικαιοσύνης και 
του αμοιβαίου σεβασμού. 

• Η εξάλειψη ρατσιστικών περιστατικών 
οποιασδήποτε μορφής. 

• Η στήριξη των παιδιών που γίνονται δέκτες βίας, 
εκφοβισμού ή ρατσισμού οποιασδήποτε μορφής. 

• Η δημιουργία αντιρατσιστικής κουλτούρας. 
 

 

ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στις τάξεις, 
καθώς και τα διαλείμματα. Κατά συνέπεια  
επιβάλλεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τις βασικές τους 
ανάγκες και κατ’ επέκταση να αποκτήσουν ορθές 
καταναλωτικές συνήθειες, ώστε να μπορούν με τις 
κατάλληλες επιλογές να μειώσουν το οικολογικό 
τους αποτύπωμα και να συμβάλουν ουσιαστικά 
στην αειφορία του τόπου μας.  

Σκοπός του Σχεδίου είναι να υιοθετήσουν τα παιδιά, 
τέτοιες καταναλωτικές συμπεριφορές, που να 
λειτουργούν προς όφελος τόσο των ιδίων, όσο και 
των γύρω τους και του φυσικού περιβάλλοντος.  
Απώτερη επιδίωξή μας είναι η μείωση της 
κατανάλωσης και η δημιουργία προφίλ σωστού 
καταναλωτή, με σκοπό την προτίμηση κυπριακών 
προϊόντων και την αποφυγή σπατάλης φυσικών 
πόρων.  

 
2.5 Σχέδιο για τον στόχο «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, 
Διεκδικώ» 
Οι κύριες παράμετροι του συγκεκριμένου Σχεδίου 
είναι τρεις:  
(α) Γνωρίζω τον τόπο μου. Η στόχευση αυτή τονίζει 
την αναγκαιότητα οι μαθητές/μαθήτριές μας να 
γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τους 
θρύλους, τους μύθους, τα ήθη και έθιμα των 
διάφορων περιοχών του τόπου μας, τόσο των 
ελεύθερων περιοχών όσο και της κατεχόμενης 
πατρίδας μας. 
(β) Δεν Ξεχνώ την κατεχόμενη γη μου. Κυρίαρχη 
θέση στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει η 
προσπάθεια της διατήρησης άσβεστης της μνήμης 
των κατεχόμενων χωριών και πόλεών μας. Η 
κατεχόμενη γη μας θα πρέπει να ζωντανέψει στα 
μάτια των παιδιών, με την ανάπτυξη 
προγραμμάτων/δράσεων/πρωτοβουλιών που θα 
αναδεικνύουν, μέσα από γεωγραφικά, ιστορικά, 
πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία, το ενιαίο και 
αδιαίρετο του τόπου μας. 
(γ) Διεκδικώ την απελευθέρωση και την επανένωση 
της πατρίδας μου. Η διεκδίκηση για την 
απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας 
δεν μπορεί παρά να είναι συνεχής, να εκφράζεται με 
ειρηνικά μέσα και στη βάση της εφαρμογής των 
βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
ανθρώπου.  
 
Ο στόχος «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» 
αναμένεται να προωθηθεί διαθεματικά, μέσα από 

2.6 Σχέδιο Φιλαναγνωσίας 
Η ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας στα παιδιά 
αποτελεί σημαντική διαχρονική επιδίωξη του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας  σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο όρος 
«φιλαναγνωσία» αναφέρεται στη θετικά 
προσδιορισμένη σχέση του/της αναγνώστη/στριας 
με το βιβλίο, αλλά και στις εξειδικευμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που στοχεύουν στη 
διαμόρφωση αυτής της σχέσης ή/και την 
ενδυνάμωσή της.  
 
Η σχέση αυτή θα βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει 
κριτική σκέψη, να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, 
να διαμορφώσει την προσωπικότητά του και να 
καλλιεργήσει τα συναισθήματά του. Περαιτέρω, 
μέσα από τη ζωή των ηρώων/ηρωίδων του 
λογοτεχνικού βιβλίου, το παιδί μπορεί να ταυτιστεί 
και να βρει λύσεις στις προσωπικές του 
προκλήσεις.  
 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός στην 
προσπάθεια για ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα 
παιδιά, ιδιαίτερα και στις περιπτώσεις παιδιών που 
δεν έχουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν την αγάπη 
για τα βιβλία και την ανάγνωση στην οικογένεια. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι αυτοί/ές που, μέσα από τον 
εμψυχωτικό και καθοδηγητικό τους ρόλο, θα 
εξασφαλίσουν τις συνθήκες που θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη της σχέσης των παιδιών με το 
βιβλίο. Καλούνται, λοιπόν, να λειτουργήσουν ως 
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διάφορες θεματικές ενότητες και όλα τα μαθήματα του 
Αναλυτικού Προγράμματος. Γι΄ αυτό θα γίνει 
αξιοποίηση όλων των σχετικών με το θέμα βιβλίων, 
ενοτήτων, ταινιών, ζωντανών πηγών, επισκέψεων 
και εκδηλώσεων.  
 
Επίσης, σε συνεργασία με το Κεντρικό Μαθητικό 
Συμβούλιο και άλλους φορείς έχει καταρτιστεί  
πρόγραμμα με σχετικές δραστηριότητες, στις οποίες 
να συμμετέχουν όλα τα τμήματα του σχολείου.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

διαμεσολαβητές/διαμεσολαβήτριες μεταξύ των 
βιβλίων και των παιδιών, για να οδηγήσουν τα 
παιδιά στον γοητευτικό κόσμο της λογοτεχνίας ή, 
γενικότερα, της γνώσης μέσα από οποιοδήποτε 
βιβλίο.  
 
Φιλαναγνωστικές δράσεις του Σχολείου:  
Α. Ανάπτυξη κουλτούρας ανάγνωσης για 
απόλαυση.  
Β. Διαμόρφωση του χώρου του σχολείου και των 
αιθουσών διδασκαλίας με τρόπους που να 
προωθούν τη φιλαναγνωσία.  
Γ. Δανειστική Βιβλιοθήκη. 
Ε. Δημιουργικές Δραστηριότητες σε σχέση με την 
ανάγνωση βιβλίων.  
Στ. Επισκέψεις συγγραφέων/εικονογράφων στα 
σχολεία.  
Η. Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία  
Θ. Δράσεις φιλαναγνωσίας με τη συμμετοχή των 
γονέων.  

                  
 

 
3. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταύρη  Βασιλείου (Στ΄1) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέα Ζαβού (Στ΄2) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χριστιάνα  Σάββα (Ε΄1) 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μικαέλλα  Αυλωνίτη (Ε΄2) 

ΜΕΛΗ: Έμιλη  Χίννη ( Δ΄1), Ιωσήφ Λαγού (Δ΄2), Χριστιάνα Κλωναρή (Γ΄1), Πολύμνια  Θεμιστοκλέους 

(Γ΄2), Ελλάδα Ερασμία Κυριάκου (Β΄) 

 
4. ΔΡΩΜΕΝΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2022) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Δευτέρα, 12  Σεπτεμβρίου Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-23. 

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός με την ευκαιρία 
της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου Συνεδρία με την Πρόεδρο και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας 
Ιδαλίου. 

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου Επιμόρφωση από το ΙΔΕΠ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Erasmus+. 

Παρασκευή 23-Παρασκευή, 
30 Σεπτεμβρίου 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού- Be Active. Πραγματοποίηση 
ενδοσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή 
όλων των τμημάτων του Σχολείου. 

Παρασκευή, 30 
Σεπτεμβρίου 

Πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας η εορταστική εκδήλωση της 
1ης Οκτωβρίου-Κυπριακή Ανεξαρτησία. Συμμετείχαν παιδιά της 
Στ΄ τάξης. 

https://gsouto-digitalteacher.blogspot.com/2015/03/international-childrens-book-day-2015.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Παρασκευή, 30 
Σεπτεμβρίου 

Επίσκεψη παιδιών Ε΄ και Στ΄ τάξεων στην Πλατεία Ελευθερίας στο 
πλαίσιο προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης 
που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου Έναρξη λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου. 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Σχολείου μας, κατά την οποία εκλέχθηκε το νέο 
Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη σχολική χρονιά 2022-2023. 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου Πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Κεντρικού Μαθητικού 
Συμβουλίου. 

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου Συμμετοχή των παιδιών της Στ΄ τάξης στο εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα «Ναυταθλήματα» στον Πρωταρά. 

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου Συμμετοχή διευθυντή στο Συνέδριο των Διευθυντών.  

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου Μέρα Γνωριμίας και Ενημέρωσης Γονέων από τους/τις 
εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων. 

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό συνέδριο «Φύλο και Εκπαίδευση». 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου Επίσκεψη της Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου του Σχολείου. 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου Επίσκεψη συγγραφέα Πέτρου Πανάου και διεξαγωγή βιωματικού 
εργαστηρίου με τα παιδιά της Στ΄ τάξης. 

Τετάρτη, 19 και Πέμπτη, 20 
Οκτωβρίου 

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό συνέδριο για τα Μαθηματικά. 

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου Εκπαιδευτική εκδρομή Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων στην Αθηαίνου. 

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου Επίσκεψη Σχολιατρικής Υπηρεσίας και εξέταση παιδιών. 

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου Εορταστική εκδήλωση Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 
από τα παιδιά της Στ΄ τάξης. 

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου Επίσκεψη Σχολιατρικής Υπηρεσίας και εξέταση παιδιών. 

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου Εκκλησιασμός τμήματος Ε΄1. 

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου Επίσκεψη Οδοντιατρικών Υπηρεσιών και εξέταση παιδιών. 

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου Εκκλησιασμός τμήματος Ε΄2. 

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου Επιμόρφωση προσωπικού στη χρήση της τεχνολογίας 
«Επαυξημένης Πραγματικότητας». 

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο κοινοποίησε στους μαθητές και 
μαθήτριες του σχολείου τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς. 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου Επίσκεψη Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Επιμόρφωση παιδιών Ε΄ 
τάξης για την «Εφηβεία». 

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου Προσφορά υγιεινού προγεύματος στα παιδιά από τον Σύνδεσμο 
Γονέων. 

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου Εκκλησιασμός παιδιών της Στ΄ τάξης. 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου Ολοκλήρωση δεκαπενθήμερου αφιερωμένου στον διαχρονικό 
στόχο «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ». Λειτούργησαν διάφοροι 
σταθμοί και πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά τη 
διάρκεια της 7ης περιόδου. 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου Α΄ συνεδρία της Συμβουλευτικής του Σχολείου με τη συμμετοχή 
του Σχολικού Έφορου του σχολείου και αντιπροσωπείας του 
Συνδέσμου Γονέων. 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου Πραγματοποιήθηκε άσκηση της Πολιτικής Άμυνας με εκκένωση 
του σχολικού κτηρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου Ημέρα Μνήμης του Πολυτεχνείου. Ενδοτμηματικές 
δραστηριότητες. 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Σχολείου από μέλη του 
Συνδέσμου Γονέων και παιδιών της Στ΄ τάξης.  

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου Εκπαιδευτική εκδρομή παιδιών και γονέων της Ε΄ τάξης στο 
Αρχαιολογικό Πάρκο της Πάφου (Ψηφιδωτά). 

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου Παρακολούθηση κινηματογραφικής παράστασης «Ρατατούης» 
από τα παιδιά των Β΄, Γ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 



6 
 

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου Γνωριμία με το άθλημα της Χειροσφαίρισης. Αθλοπαιδιές με τον 
προπονητή χειροσφαίρισης κ. Πέτρο Προκοπίου για τα παιδιά των 
Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου Επίσκεψη Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κλιμακίου ΕΔΕ 
για ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος 
ΔΡΑΣΕ+. 

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου  Χριστουγεννιάτικη φωτογράφηση παιδιών τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄. 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου-
Παρασκευή, 2Δεκεμβρίου 

Στόλισμα τμημάτων για τη γιορτή των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. 

Τρίτη 29, Νοεμβρίου Χριστουγεννιάτικη Φωτογράφηση παιδιών τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄. 

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Δ΄2 στο Περιβαλλοντικό 
Κέντρο Κάβο Γκρέκο. 

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου Ολοκλήρωση ομαδικών έργων ζωγραφικής των παιδιών του 
Σχολείου μας για τον στόχο «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» και 
έκδοση σχετικού επιτραπέζιου ημερολογίου. 

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου Επίσκεψη Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Επιμόρφωση παιδιών Στ΄ 
τάξης για την «Εφηβεία». 

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου Διεξαγωγή έρευνας Λειτουργικού Αλφαβητισμού του ΥΠΑΝ, για τα 
Ελληνικά, στις τάξεις Γ΄ και Στ΄.   

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου Διεξαγωγή έρευνας Λειτουργικού Αλφαβητισμού του ΥΠΑΝ, για τα 
Μαθηματικά, στις τάξεις Γ΄ και Στ΄.   

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου Αθλοπαιδιές παιδιών Ε΄ τάξης με τα παιδιά της Ε΄ τάξης του 
Δημοτικού Σχολείου Πέρα Χωρίου Νήσου Α΄. 

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου Επίσκεψη Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Επιμόρφωση παιδιών Β΄ 
τάξης για τα «Ατυχήματα». 

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου Παράσταση Καραγκιόζη από τον Σύνδεσμο Γονέων προς τα 
παιδιά του Σχολείου μας. 

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου «Δέκαθλο Φυσικών Επιστημών» με τη συμμετοχή των παιδιών και 
των γονέων των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄. 

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου Παρακολούθηση θεατρικού παιχνιδιού από τα παιδιά της Α΄ τάξης. 

Πέμπτη, 8 και Πέμπτη 15, 
Δεκεμβρίου 

Ψήσιμο μπισκότων και παραδοσιακών γλυκών από παιδιά και γονείς 
της Ε΄1. 

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά συνέδρια της «Ρομποτικής» και του 
Προγράμματος “STEAM”.  

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου Συμμετοχή χορωδίας Σχολείου στη φωταγώγηση του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Ιδαλίου.  

Δευτέρα, 12 και Δευτέρα 19, 
Δεκεμβρίου 

Ψήσιμο μπισκότων και παραδοσιακών γλυκών από παιδιά και γονείς 
της Ε΄2. 

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου Προσφορά ζεστής σοκολάτας και μπισκότων στα παιδιά του Σχολείου.  

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου Κοινός εκκλησιασμός των παιδιών του Σχολείου μας. 

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου Παιδιά της Στ΄ τάξης λένε τα Κάλαντα στον Δήμο Ιδαλίου. 

Τετάρτη 21, Πέμπτη 22, 
Δεκεμβρίου 

Μέρα κόκκινου. Τα παιδιά φορούν μαζί με τα ρούχα του Σχολείου κάτι 
κόκκινο (π.χ. σκουφάκι, μπλούζα, κασκόλ). 

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικη Γιορτή από τα παιδιά των Γ΄ και Δ΄ τάξεων. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν οι γονείς των παιδιών και άλλοι 
προσκεκλημένοι. 

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου Προσφορά δώρων στους μαθητές από τον Σύνδεσμο Γονέων-Άγιος 
Βασίλης και κλήρωση δώρων από τον Σύνδεσμο Γονέων. Πώληση 
ημερολογίου Σχολείου. 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
Αποχαιρετούμε το 2022 με θάρρος και κουράγιο και καλωσορίζουμε το 2023 μ’ αισιοδοξία για ένα 
καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο και για τη μικρή μας πατρίδα. Ευχόμαστε το 2023 να είναι έτος 
υγείας, αγάπης και δικαίωσης της πατρίδας μας και των ανθρώπων της. Σας ευχαριστούμε! 


