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28 Αυγούστου
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Νηπιαγωγείου διοργανώνουν 
συνάντηση για τους γονείς του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. 
Σκοπός της συνάντησης είναι η αλληλογνωριμία, καθώς επίσης και 
η ενημέρωση των γονέων για ακαδημαϊκά και λειτουργικά θέματα.

2 Σεπτεμβρίου
Πρώτη μέρα για το Νηπιαγωγείο και την Προδημοτική! Τα παιδιά 
μοιράζονται εμπειρίες  από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.  
Συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας, ώστε να 
κοινωνικοποιηθούν με τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν 
το αίσθημα συνεργασίας.

3 Σεπτεμβρίου
Πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση γονέων 
νεοεισερχόμενων μαθητών και μαθητών της Α΄ τάξης, για 
ενημέρωση και επίλυση αποριών που αφορούν την έναρξη και τη 
λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου.

11-15 Νοεμβρίου
Εβδομάδα Ξεκούρασης 
(Δημοτικό)

13 Νοεμβρίου 
Αθλητική ημερίδα 
Νηπιαγωγείου

14 Νοεμβρίου
Βιωματικό Εργαστήρι 
για την Υγιεινή Διατροφή 
(Νηπιαγωγείο)

18 Νοεμβρίου
Αθλητική Ημερίδα 
Δημοτικού

27 Νοεμβρίου
Βιωματικό Εργαστήρι 
για τα Συναισθήματα 
(Νηπιαγωγείο)

29 Νοεμβρίου 
Τέλος τριμήνου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νοεμβρίου



5 Σεπτεμβρίου
Πρώτη μέρα για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. 
Πραγματοποιείται ο καθιερωμένος αγιασμός για το 
Νηπιαγωγείο, την Προδημοτική και το Δημοτικό.

18 – 19 Σεπτεμβρίου
Πραγματοποιείται επίσκεψη από τους μαθητές 
της 6ης τάξης στο Lidl Food Academy, στη 
Στασικράτους. Μετά από παρακολούθηση 
επίδειξης δεξιοτήτων μαγειρικής, οι μαθητές 
αναλαμβάνουν σε ομάδες να  εκτελέσουν διάφορες 
συνταγές, με τη βοήθεια εξειδικευμένων μαγείρων 
και διατροφολόγου. Η επίσκεψη εντάσσεται στα 
πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με θέμα 
«Cultural Heritage: Cherishing the past, building 
the future».

26 Σεπτεμβρίου
Οι μαθητές της 4ης τάξης παρακολουθούν στο 
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, την εκδήλωση 
«Βραδιά του Ερευνητή 2019». Στόχος της 
εκδήλωσης, είναι η προβολή της σημασίας της 
έρευνας, της καινοτομίας και του έργου των 
ερευνητών στο ευρύτερο κοινό, η οποία αποσκοπεί 

στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις 
ερευνητικές δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων 
και Καινοτόμων Επιχειρήσεων. Οι μαθητές 
συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες 
και στη συνέχεια, παρακολουθούν τη θεατρική 
παράσταση «Ταξίδι στον μπλε κύκλο», που είναι 
αφιερωμένη σε ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά, 
το νερό και βασίζεται στο γνωστό βιβλίο «To 
Mυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου» (Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος), το οποίο απέσπασε το πρώτο 
βραβείο στα Public Awards 2019 στην κατηγορία 
Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία.

30 Σεπτεμβρίου
Έναρξη λειτουργίας ομίλων που γίνονται μετά τη 
λήξη των μαθημάτων. Οι μαθητές έχουν μια πρώτη 
επαφή με τον όμιλο της επιλογής τους.

30 Σεπτεμβρίου
Tο σχολείο γιορτάζει την Επέτειο Ανακήρυξης 
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου με ενδοσχολικό 
εορτασμό. Τη γιορτή ετοιμάζουν η 2α τάξη και τα 
Σκιουράκια. 



3 Οκτωβρίου 
Οι μαθητές του σχολείου συμμετέχουν στην 
έναρξη του προγράμματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 
που δημιουργήθηκε από τη Μονάδα Δημόσιας 
Ασφάλειας & Υγείας και το Περιφερειακό Κέντρο 
Αντιμετώπισης Κρίσεων & Καταστροφών του 
Οργανισμού REACTION, σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς. Το πρόγραμμα αυτό, 
αποσκοπεί στη δομημένη εκπαίδευση των νέων 
για την κατάλληλη προετοιμασία και πρόληψη των 
συνεπειών των φυσικών καταστροφών. Κατά τη 
διάρκεια της ημερίδας, οι μαθητές, παρακολουθούν 
εκπαιδευτικό εργαστήρι αναφορικά με την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών 
καταστροφών, εξοικειώνονται με τις υπηρεσίες 
της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της πολιτικής 
άμυνας και της υγείας και βλέπουν από κοντά τα 
οχήματα άμεσης επέμβασης.

3 Οκτωβρίου
Διεξάγονται εκλογές για ανάδειξη προέδρου 
και αντιπροέδρου τμημάτων. Στη συνέχεια, 
εκπρόσωποι των τμημάτων, ψηφίζουν τον πρόεδρο 
και τον αντιπρόεδρο του σχολείου. Πρόεδρος 
του σχολείου, είναι ο Μιχάλης Χατζηπετρής της 6 
Πράσινο και αντιπρόεδρος, ο Σταύρος Βασιλείου 
της 6 Μπλε.

5 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Βιβλίου (Book Fest), 
το σχολείο μας βραβεύεται για τη συνολική μας 
συμμετοχή, στο 3ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Φιλαναγνωσίας «Έγινα εσύ κι έγινες εγώ», που 
πραγματοποιήθηκε κατά την περσινή σχολική 
χρονιά. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 
η 1η, η 2α και η 6η τάξη, με εργασίες στα βιβλία 
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, για ένα σχολείο 
ενσυναίσθησης, επικοινωνίας και κατανόησης.



8-10 Οκτωβρίου
Οι μαθητές του Α΄ κύκλου, του Νηπιαγωγείου και 
της Προδημοτικής, παρακολουθούν ενημέρωση 
από την εγκεκριμένη φιλοζωική οργάνωση D.O.G. 
Rescue Cyprus, η οποία δραστηριοποιείται 
εθελοντικά στη διάσωση και υιοθεσία σκύλων. 
Σκοπός της επίσκεψης, είναι η ενημέρωση των 
παιδιών και η ευαισθητοποίησή τους, σε θέματα 
απόκτησης και φροντίδας σκύλων. Οι μαθητές 
βοηθούν την οργάνωση αγοράζοντας το βιβλίο 
«Μια οικογένεια σε περιμένει», της Μαρίνας 
Μιχαηλίδου-Καδή. Το βιβλίο αναφέρεται σε ένα 
εγκαταλελειμμένο σκυλί που βρίσκει την αγάπη και 
την ασφάλεια σε μια νέα στοργική οικογένεια.

11 Οκτωβρίου
Το Μαθητικό Συμβούλιο του Secondary School 
οργανώνει στον χώρο του σχολείου, φιλανθρωπική 
εκδήλωση - Barbeque Night. Τα καθαρά έσοδα 
της εκδήλωσης  διατίθενται για την ενίσχυση του 
ταμείου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και 
του Ταμείου Υποτροφιών «Στέλιος Χατζηπετρής».

15 Οκτωβρίου
Το σχολείο μας φιλοξενεί την κυρία Ελένη 
Παπαχριστοφόρου από το Σύγχρονο Παιδικό 
Θέατρο Σκιών, η οποία παρουσιάζει στα παιδιά το 
θέατρο σκιών με τίτλο «Τα κόκκινα γυαλιά». Μια 
ιστορία βασισμένη στη δύναμη της αγάπης, της 
φιλίας, της αλληλοβοήθειας και τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα. Με το τέλος της παράστασης, τα 
παιδιά συμμετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες.

16 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της 5ης τάξης παρακολουθούν την 
εκδήλωση «Παίζω Δίκαια – Τρέφομαι Σωστά». 
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση της 
ισότητας, της δικαιοσύνης και της διαφορετικότητας 
στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό και 
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Στην εκδήλωση πραγματοποιείται φιλικό παιχνίδι 
με βετεράνους ποδοσφαιρικούς θρύλους της 
Κύπρου και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, οι 
οποίοι μιλούν στους μαθητές για τη σημασία του 
αθλητισμού, τη δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο και 
την αξία της διατροφής για την ανάπτυξη σώματος 
και πνεύματος, για μία ισορροπημένη ζωή.



18 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η πρώτη ψυχαγωγική εκδρομή 
του δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές της 1ης 
και 2ας τάξης επισκέπτονται το χωριό Αθηένου 
και παρακολουθούν τη διαδικασία παραγωγής 
χαλουμιού σε παραδοσιακό τυροκομείο. 
Στη συνέχεια, συμμετέχουν σε παρουσίαση 
παραμυθιού στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο 
και μεταβαίνουν στον παιχνιδότοπο Magic Day 
στο Δάλι, για να παίξουν και να γευματίσουν. Οι 
μαθητές της 3ης και 4ης τάξης, ξεναγούνται στην 
Παναγία Αγγελόκτιστη στο Κίτι και ενημερώνονται 
για την ιστορία της εκκλησίας. Έπειτα, πηγαίνουν 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου Κοντού, 
για να περάσουν τη μέρα τους. Οι μαθητές της 
5ης και 6ης τάξης, μεταβαίνουν στον Μαχαιρά και 
υπεύθυνος του μουσείου, τους μιλά για την ιστορία 
του Γρηγόρη Αυξεντίου. Τέλος, συνεχίζουν τη μέρα 
τους, στο εστιατόριο «Ανεμώνες – Κασιάουρος» 
στα Καμπιά.

21 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του Α΄ κύκλου, παρακολουθούν την 
παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο «Πες μου τ’ 
όνομά σου – Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η παρέα 
του τραγουδούν για τα παιδιά με τα παιδιά», που 
διοργανώνει το Παιδικό Μουσείο Κύπρου, στο 
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.

22 Οκτωβρίου
Μαθητές του σχολείου μας λαμβάνουν μέρος στο 
14ο InterSchool Swimming Gala, που διοργανώνει 
το Grammar Junior School και καταλαμβάνουν τα 
ακόλουθα μετάλλια:
Λεωνίδας Λοϊζίδης: 25μ. ελεύθερο- Αργυρό 
Μετάλλιο
Μιχάλης Χατζηπετρής: 25μ. ελεύθερο - Χάλκινο 
Μετάλλιο
25μ. πρόσθιο – Αργυρό Μετάλλιο
Χάλκινο Μετάλλιο 4χ25μ. σκυταλοδρομία: 
Μιχάλης Χατζηπετρής, Λεωνίδας Λοϊζίδης, 
Πηγάσιος Μαυρίδης, Αντώνης Πισσαρίδης
Σοφία Γαβριηλίδου: 25μ. ελεύθερο – Χρυσό 
Μετάλλιο
25μ. πεταλούδα – Αργυρό Μετάλλιο
Χάλκινο Μετάλλιο 4χ25μ. σκυταλοδρομία: Σοφία 
Γαβριηλίδου, Ελεονώρα Γαβριηλίδου, Φωτεινή 
Αχιλλέως, Ελμίνα Σταμάτη



23 Οκτωβρίου
Οι μαθητές, στα πλαίσια του μαθήματος της 
Επιστήμης αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, επισκέπτονται αρχικά το Φωτοβολταϊκό 
πάρκο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη συνέχεια, 
μεταβαίνουν στο κτηνιατρείο Animal Care στην 
Ακρόπολη, όπου ενημερώνονται για τη φροντίδα 
και τις ανάγκες ενός κατοικίδιου και ξεναγούνται 
στους χώρους προσωρινής φροντίδας των ζώων. 
Τέλος, καταλήγουν στο πάρκο Ακρόπολης και 
περνούν το υπόλοιπο της μέρας τους. 

25 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της 4ης τάξης, τα Τιγράκια και τα 
Λιονταράκια, ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό για 
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

20-25 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια των δράσεων του προγράμματος 
Erasmus+, οκτώ μαθητές που θα φοιτούν στην 
έκτη τάξη τη σχολική χρονιά 2019-2020, θα 
λάβουν μέρος σε δύο διακρατικές κινητικότητες. 
Στις κινητικότητες θα συμμετέχουν μαθητές και 
από τα έξι σχολεία που απαρτίζουν την σύμπραξή 
μας, με θέμα «Cultural Heritage: Cherishing the 
Past, Building the Future». Πέντε μαθητές και δύο 
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, λαμβάνουν μέρος 
στις δράσεις της πρώτης κινητικότητας, η οποία 
πραγματοποιείται στο Βίλνιους της Λιθουανίας.


