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01 Μαρτίου
Εκπαιδευτικοί του  Δημοτικού παρακολουθούν διαδικτυακά σεμινάριο 
από την κ. Δίπλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με θέμα «Ανάπτυξη 
υπευθυνότητας: Τεχνικές ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, ώστε 
να αποκτήσουν τα παιδιά κουλτούρα υπευθυνότητας».

02 Μαρτίου
Το νηπιαγωγείο μας φιλοξενεί διαδικτυακά την κυρία Ανδριανή 
Θεμιστοκλέους, μέλος του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
Κατά τη συνάντηση τα παιδιά συμμετέχουν σε διαδραστικές 
δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωσή τους 
για τον Κώδικα Κυκλοφοριακής Αγωγής, αλλά και για τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνουμε ως επιβάτες σε αυτοκίνητα και ως 
πεζοί. Ακολούθως, τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε βιωματικές 
δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής, στην αυλή του σχολείου 
μας, υπό την καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Απριλίου 2021

9 Απριλίου  
Διαδικτυακή Θεατρική 
Παράσταση / Νηπιαγωγείο

23 Απριλίου  
Λήξη μαθημάτων 
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03 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής μας, στα πλαίσια της ενότητας 
«Υγεία και Ευημερία», φιλοξενούν διαδικτυακά 
την κυρία Κυριακή Παπαδάμου, από τον μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό REACTION. Tα παιδιά 
συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, 
οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωσή τους για 
την ασφαλή μετακίνησή τους στο οδικό δίκτυο, 
αλλά και για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, 
που πρέπει ως παιδιά να θυμούνται και να 
εφαρμόζουν. Επίσης, ενημερώνονται για τον 
τρόπο λειτουργίας του Αριθμού Έκτακτης 
Ανάγκης 112 και κάτω από ποιες συνθήκες 
πρέπει να καλούν τον συγκεκριμένο αριθμό.

04 Μαρτίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση του Σχολείου διοργανώνει «μέρα 
χωρίς στολή» και οι μαθητές έρχονται στο 
σχολείο με ό,τι ρούχα θέλουν, καταβάλλοντας 
το ποσό των 5 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για 

φιλανθρωπικό σκοπό. Λόγω της Τσικνοπέμπτης, 
μερικοί μαθητές επιλέγουν να μασκαρευτούν, όπως 
και οι εκπαιδευτικοί τους.

04 Μαρτίου 
Διεξάγεται ο διαγωνισμός «Αδύναμος Κρίκος», 
ως συνέχεια του διαγωνισμού γενικών γνώσεων 
που πραγματοποιήθηκε στο Β’ Κύκλο. Λαμβάνουν 
μέρος, οι νικητές από κάθε τμήμα του Β’ Κύκλου, 
καθώς και δύο εκπαιδευτικοί. Νικήτρια αναδείχθηκε 
η Αλκμήνη Αντωνίου, από την 5 Πράσινο. Τα λεφτά 
που μαζεύονται θα διατεθούν για φιλανθρωπικό 
σκοπό.

06 Μαρτίου 
Η μαθήτρια Μαρία Αθηνά, της 5 Μπλε, διακρίνεται 
με έπαινο και καταλαμβάνει την 8η θέση στον 
Παγκύπριο Διαγωνισμό Πληροφορικής BEBRAS 
για Μαθητές Δημοτικού (Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις 
δημοτικού), ο οποίος διοργανώνεται από τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Κυ.Συ.Π, 
CCS - Cyprus Computer Society) και το Σύνδεσμο 
Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π.). Ο 
διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.



11 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, 
με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, κάνουν πικ-νικ 
στην αυλή του σχολείου. Τα παιδιά προγευματίζουν 
με νηστίσιμα εδέσματα που σχετίζονται με το 
έθιμο αυτό (καρότα, αγγουράκια, ταραμοσαλάτα, 
λαγάνες, ταχίνι, κ.λπ.).

12 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα «Ξοδεύοντας Έξυπνα», 
του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior  
Achievement Κύπρου, σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να 
εξοικειώσει τα παιδιά με έννοιες σχετικές με την 
κοινωνία και την οικονομία, όπως η διαχείριση 
χρημάτων, η αποταμίευση, η δημιουργία 
επιχείρησης, η ηθική λήψη αποφάσεων στις 
οικονομικές συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο. 
Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες όπως η 
πρωτοβουλία, η αυτάρκεια, η ανάληψη ευθύνης, η 
δημιουργικότητα, η συνεργασία και να συζητήσουν, 
επίσης, για τα ενδιαφέροντά τους, συνδέοντάς 
τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα διάφορων 
κατευθύνσεων.

11 Μαρτίου
Οι μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού 
πραγματοποιούν διαδικτυακή συνάντηση με την 
κυρία Μαρίνα Κυριάκου, πρέσβειρα της οδικής 
ασφάλειας. Μέσα από συζήτηση, επεξηγούνται 
οι βασικές οδηγίες για την ασφάλεια των πεζών, 
των ποδηλατών και των συνεπιβατών στο 
αυτοκίνητο. Οι μαθητές ανταλλάζουν απόψεις 
και εξοικειώνονται στο θέμα της «Οδικής 
Ασφάλειας».

11 Μαρτίου
Οι μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα RePast με 
θέμα «Ψηφιακά παιχνίδια για αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας ιστορικών πηγών». Ταυτόχρονα, 
διαδικτυακά μαζί με τους μαθητές είναι η κυρία 
Ιόλη Νικολαΐδου, η οποία καθοδηγεί και συζητεί 
με τους μαθητές τα αποτελέσματα στα οποία 
έχουν καταλήξει. 



12 Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π», 
της μαθηματικής σταθεράς (3.14), διοργανώνεται 
μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του 
Β΄ κύκλου. Νικητές του διαγωνισμού είναι η 6 
Μπλε. Την υψηλότερη βαθμολογία σημείωσαν οι 
Λεωνίδας Λοϊζίδης, Κάλλια Νεοφύτου και Σωτήρης 
Σάββα από την 6 Μπλε και ο Ευέλθων Γλυκής από 
την 6 Πράσινο.

12 Μαρτίου
Πραγματοποιείται στο σχολείο μας αποκριάτικο 
πάρτι για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και 
της Προδημοτικής. Τα παιδιά, ντυμένα με τις 
αποκριάτικές τους στολές, συμμετέχουν σε 
αποκριάτικες δραστηριότητες και χορεύουν σε 
ρυθμούς καρναβαλιού.

19 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
στα πλαίσια της ενότητας για την ασφάλεια, 
φιλοξενούν διαδικτυακά τον κ. Αυγουστίνο 
Χατζηγιάννη, επαγγελματία πυρόσβεσης. Ο κύριος 
Χατζηγιάννης, τους δίνει χρήσιμες συμβουλές για 
την πρόληψη της πυρκαγιάς και την αποφυγή 
συναφών κινδύνων. Παρουσιάζει στα παιδιά 

διάφορα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
για την αναγνώριση ύπαρξης φωτιάς, καθώς και 
τον τρόπο εκκένωσης του χώρου σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.

24 Μαρτίου
Οι μαθητές της 5ης τάξης και τα Σκιουράκια, 
ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό για την 
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Όλο το σχολείο 
παρακολουθεί διαδικτυακά τον εορτασμό από την 
τάξη του.

31 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης και τα Αρκουδάκια, 
ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό για να τιμήσουν 
την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955-59. Όλο το 
σχολείο παρακολουθεί διαδικτυακά τον εορτασμό 
από την τάξη του.


