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

31 Αυγούστου
Το σχολείο μας φιλοξενεί την εργοθεραπεύτρια κυρία Μαρίνα 
Γεωργιάδου, η οποία παρουσιάζει στο προσωπικό του Δημοτικού, 
τον ρόλο που διαδραματίζει η εργοθεραπεία στη ζωή των παιδιών. 
Μια παρουσίαση που προβάλλει το τι είναι τελικά η εργοθεραπεία 
και ποια είναι τα θετικά στοιχεία που μπορεί να παρέχει.

15 - 21 Νοεμβρίου 
Εβδομάδα Ξεκούρασης 
(Δημοτικό)

26 Νοεμβρίου 
Τέλος τριμήνου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νοεμβρίου



2 Σεπτεμβρίου 
Πραγματοποιήθηκε 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. 

6 Σεπτεμβρίου
Πρώτη μέρα για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. 
Πραγματοποιήθηκε αγιασμός στην είσοδο του 
σχολείου. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, της 
Προδημοτικής και του Δημοτικού, είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τον αγιασμό διαδικτυακά.

21 Σεπτεμβρίου
Η Ειρήνη όπως και η Ελευθερία είναι από τα 
σημαντικότερα αγαθά για τον άνθρωπο και ο κάθε 
ένας από εμάς με τη στάση και τη συμπεριφορά 
του, πρέπει να την υπερασπίζεται. Με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης που γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής μας, έστειλαν 
τα δικά τους μηνύματα, μέσα από ζωγραφιές, 
κατασκευές και δραστηριότητες.

22 Σεπτεμβρίου
Ο κουμπαράς του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) 
τοποθετήθηκε στη γραμματεία του σχολείου μας και 
οι μαθητές συνεισφέρουν εθελοντικά όσα χρήματα 
επιθυμούν.

27 Σεπτεμβρίου 
Πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας των 
ομίλων του Δημοτικού, που γίνονται μετά τη λήξη 
των μαθημάτων. Οι μαθητές είχαν μια πρώτη 
επαφή με τον όμιλο της επιλογής τους.

28 Σεπτεμβρίου
Τελειόφοιτοι μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν στο 
Δημοτικό μας την περσινή σχολική χρονιά, 
διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Συγγραφής Ιστορίας 
μικρού μήκους, του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας, που έγινε τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα 
ο Χριστόδουλος Παντέλας πήρε το 1ο βραβείο 
και η ιστορία του εικονογραφήθηκε (https://
www.research.org.cy/wp-content/uploads/
GENIE-BRAINY-ebook.pdf) και η Τόνια Φρακάλα 
διακρίθηκε με έπαινο. Οι μαθητές παρέλαβαν τα 
βραβεία τους, την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια 
του European Researchers’ Night 2021.

28 – 30 Σεπτεμβρίου 
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων 
πραγματοποίησαν διαδικτυακές ενημερωτικές 
συναντήσεις με τους γονείς της τάξης τους, για μία 
πρώτη γνωριμία. 

29 Σεπτεμβρίου
Το Δημοτικό σχολείο μας πήρε χρυσό βραβείο στην 
κατηγορία Ψηφιακή Εκπαίδευση: Αξιοποίηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας: Διαδραστικά Πολυτροπικά 
Βιβλία (iBooks), στα Cyprus Education Leaders 
Awards 2021.

30 Σεπτεμβρίου 
Tο Δημοτικό σχολείο μας γιόρτασε την Επέτειο 
Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου με 
ενδοσχολικό εορτασμό. Τη γιορτή ετοίμασε η 2α 
τάξη. Όλο το σχολείο παρακολούθησε διαδικτυακά 
τον εορτασμό από την τάξη του.  

4 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ζώων, το Νηπιαγωγείο μας φιλοξένησε 
διαδικτυακά, τον κύριο Γιάννη Καΐρη από την 
Κτηνιατρική Κλινική « PetLife». Ο κτηνίατρος έδωσε 

στα παιδιά πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα 
του κτηνίατρου, ξενάγησε τα παιδιά στο ιατρείο και 
τους μίλησε για τους σωστούς τρόπους φύλαξης, 
φροντίδας και συμπεριφοράς απέναντι στους 
μικρούς μας φίλους. Παράλληλα τα παιδιά έλαβαν 
μέρος σε δραστηριότητες σχετικές με την ημέρα 
αυτή και μέσα από τις ζωγραφιές τους έδωσαν τα 
δικά τους μηνύματα.

8 Οκτωβρίου
Διεξήχθησαν εκλογές για ανάδειξη προέδρου 
και αντιπροέδρου τμημάτων. Στη συνέχεια, 
εκπρόσωποι των τμημάτων, ψήφισαν τον πρόεδρο 
και τον αντιπρόεδρο του σχολείου. Πρόεδρος 
του σχολείου είναι ο Γιώργος Χαραλαμπίδης 
της 6 Πράσινο και αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος 
Αλεξάνδρου της 6 Μπλε.



13 Οκτωβρίου
Η ημέρα αυτή, είναι αφιερωμένη σε εκδηλώσεις 
και δράσεις ανά το παγκόσμιο, με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την 
απόκτηση παιδείας, για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Τα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής μας, 
ενημερώθηκαν για την ημέρα αυτή, έλαβαν μέρος 
σε δραστηριότητες, έφτιαξαν δικές τους κατασκευές 
και εισηγήθηκαν δράσεις και μεθόδους πρόληψης 
και ετοιμότητας.

13 Οκτωβρίου 
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Ψυχικής 
Υγείας, για όλο τον μήνα Οκτώβριο, οι μαθητές 
του Δημοτικού, έλαβαν μέρος σε διάφορες δράσεις 
με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή 
τους γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας. 
Μια από τις δραστηριότητες στην οποία έλαβαν 
μέρος οι μαθητές, ήταν η εκτέλεση διάφορων 
ενεργειών/προκλήσεων καλής θέλησης, που 
προηγουμένως καταγράφηκαν σε χαρτάκια, τα 
οποία τοποθετήθηκαν σε ένα μπαλόνι. 

14 Οκτωβρίου
Με αφορμή την ημέρα αυτή, τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, συμμετείχαν 
σε ηλικιακά κατάλληλες, ευχάριστες δραστηριότητες 
και συζητήσεις, που αφορούσαν τη φιλιά, τη 
διαφορετικότητα και την ψυχική υγεία. Σκοπός μας, 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το 
θέμα της ψυχικής υγείας, καθώς και η καλλιέργεια 
της κοινωνικής αποδοχής.

26 Οκτωβρίου
Με έναν αλλιώτικο και εποικοδομητικό τρόπο 
πραγματοποίησε η 3 Πράσινο του Δημοτικού μας, 
το μάθημα της αγγλικής βιβλιοθήκης.  Οι μαθητές 
της 3 Πράσινο έκαναν το μάθημά τους σε κοντινό 
πάρκο απ’ το σχολείο μας.  Οι μαθητές έδειξαν τον 
αντίστοιχο ενθουσιασμό, μιας και είχαν την ευκαιρία 
να δουλέψουν σε ένα άλλο περιβάλλον μάθησης.

27 Οκτωβρίου 
Οι μαθητές της 4ης τάξης του Δημοτικού, μαζί με τα 
Σκιουράκια και τα Αλεπουδάκια του Νηπιαγωγείου, 
ετοίμασαν ενδοσχολικό εορτασμό για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

29 Οκτωβρίου
Οι μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου 
ήρθαν στο σχολείο χωρίς τη στολή τους, φορώντας 
τα δικά τους αξεσουάρ που αφορούσαν το 
Halloween.  Αφού οι μαθητές ενημερώθηκαν για το 
Halloween, έλαβαν μέρος σε διάφορες ευχάριστες 
δραστηριότητες που προκάλεσαν τον ενθουσιασμό 
τους.

30 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια υλοποίησης του μαθήματος της 
αγγλικής βιβλιοθήκης, οι μαθητές του Δημοτικού 
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό δημιουργίας του 
δικού τους σελιδοδείκτη με θέμα το Halloween.  
Οι μαθητές με εμφανή ενθουσιασμό για την όλη 
διαδικασία, αξιοποιώντας τη φαντασία τους, 
έκαναν υπέροχες και μοναδικές δουλειές, με τις 
οποίες διακόσμησαν την αίθουσα της αγγλικής 
βιβλιοθήκης.


