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Ιανοσάριος - Μήνας Βιβλίοσ και Γραμμάηων:     
 

 19 Ιαλνπαξίνπ – 30 Ιαλνπαξίνπ: Γεθαπελζήκεξν αλάπηπμεο ηεο θηιαλαγλωζίαο ηωλ 

καζεηώλ θαη ηωλ καζεηξηώλ κε πνηθίιεο δξάζεηο ζηα ηκήκαηα. 

 

 20 Ιαλνπαξίνπ, Τξίηε: Παξαθνινύζεζε ηεο  ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Καζηαλνκαιινύζα», 

από ην «Θέαηξν Λέμε», ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Λάξλαθαο. Σπκκεηέρεη όιν ην Σρνιείν. 

 

 23 Ιαλνπαξίνπ, Παξαζθεπή: «Παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο – θάθη».  Σπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ηεο 

Γ΄ ηάμεο – Παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία από ηνλ θ. Φξήζην Παζηαξδή, ζηα πιαίζηα ηεο 

δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ καο: «Γνλείο ζηελ ηάμε».  

 

 26 Ιαλνπαξίνπ, Γεπηέξα: Πνξεία Μαθαξίνπ – Πεξπαηώ γηα ην ζρνιείν κνπ θαηά κήθνο ηεο 

ιεωθόξνπ Φαλεξωκέλεο – Γξάζε ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

 29 Ιαλνπαξίνπ, Πέκπηε: Μέξα αθηεξωκέλε ζηα Ειιεληθά Γξάκκαηα θαη ζηνπο Tξεηο 

Ιεξάξρεο– Γξαζηεξηόηεηεο ζηα ηκήκαηα– Γξάζε ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 30 Ιαλνπαξίνπ, Παξαζθεπή: Τωλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ – ρνιηθή Αξγία. 

Φεβροσάριος - Περιβαλλονηικός Μήνας:  

 3 Φεβξνπαξίνπ, Τξίηε: Γηνξηάδνπκε ηελ Παγθόζκηα Μέξα Τγξνβηόηνπωλ - 

Πεξηβαιινληηθόο πεξίπαηνο ζηελ Αιπθή. – Μειέηε ζην κνλνπάηη ηεο θύζεο θαη 

παξαηήξεζε ηεο ριωξίδαο θαη ηεο παλίδαο. Σπκκεηέρνπλ όια ηα ηκήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο – 

Σπλεξγαζία κε ιεηηνπξγό ηεο Υπεξεζίαο Θήξαο γηα μελάγεζε. 

 

 5 Φεβξνπαξίνπ, Πέκπηε: Λνγνηερληθά εξγαζηήξηα κε ηε ζπγγξαθέα παηδηθήο ινγνηερλίαο,  

θ. Έιελα Πεξηθιένπο – Πεξηβαιινληηθά παξακύζηα. 

 

 6 Φεβξνπαξίνπ, Παξαζθεπή: Παξαθνινύζεζε ηεο  ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Οη ζεζαπξνί 

ηεο Κύπξνπ», από ην «Θέαηξν ηεο Φαξάο», ζηελ αίζνπζα εθδειώζεωλ ηνπ Σρνιείνπ. 

Σπκκεηέρεη όια ηα παηδηά. 

 

 10 Φεβξνπαξίνπ, Τξίηε: Παγθόζκηα Μέξα Αζθαινύο Δηαδηθηύνπ – «Όινη καδί γηα έλα 

θαιύηεξν δηαδίθηπν» - Σπκκεηέρεη ε Γ΄ ηάμε - Παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία από ηελ             

θ.  Φξηζηίλα Αξρνληνύο, ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ καο: «Γνλείο ζηελ ηάμε».  

 

 12 Φεβξνπαξίνπ:  «Σζηθλνπέκπηε». Παξαδνζηαθά παηρλίδηα θαη κνπζηθή. Σπκκεηέρεη όιν ην 

Σρνιείν θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέωλ.  

 16 – 27 Φεβξνπαξίνπ:  Δεθαπελζήκεξν αθηεξωκέλν ζηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ ζηάζεωλ ηωλ 

παηδηώλ ζύκθωλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ Σρνιείνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηνξηήο ηνπ Γέληξνπ: Εθζηξαηεία θαζαξηόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ -   θαη ηνπ πάξθνπ 
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πνπ γεηηληάδεη κε ην Σρνιείν. Σπκκεηέρνπλ όιεο νη ηάμεηο θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέωλ.                   

(Η εκεξνκελία γηα θάζε δξάζε ζα πξνγξακκαηηζηεί κε βάζε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα 

αλαθνηλωζεί εγθαίξωο). 

 23 Φεβξνπαξίνπ: Καζαξή Δεπηέξα, Αξγία. 

 26 Φεβξνπαξίνπ, Πέκπηε: Πξάζηλε Μέξα - Ο πεξηβαιινληηθόο νξγαληζκόο «Αλάθπθινο-

Πεξηβαιινληηθή» επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν καο γηα πξάζηλεο δηαιέμεηο ζηηο Β΄ θαη  Γ΄ ηάμεηο 

θαη πξάζηλα εξγαζηήξηα κε ηε Γ΄ ηάμε.  

Μάρηιος - Μήνας Δθνικών Δπεηείων, Μνήμης και Ιζηορίας:  

 3 Μαξηίνπ, Τξίηε: Παξνπζίαζε από ιεηηνπξγό ηνπ Σκήκαηνο Τδάηωλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο πδαηηθήο ζπλείδεζεο ηωλ παηδηώλ. 

 5 Μαξηίνπ, Πέκπηε: «Υνξεύνπκε κε ηελ Αιίθε», Παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία εθθξαζηηθνύ 

ρνξνύ από ηελ θ. Αιίθε Πεξδίνπ. Σπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ηεο Β΄ ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγωγήο θαη ηεο δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ καο: «Γνλείο ζηελ ηάμε».  

 

 10 Μαξηίνπ, Τξίηε: Εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ηκεκάηωλ – Γηα ηνπο πξννξηζκνύο θαη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο ζα γίλεη ελεκέξωζε κε κηθξέο αλαθνηλώζεηο ζηα ηκήκαηα, εγθαίξωο. 

 20 Μαξηίνπ, Παξαζθεπή: Ηκέξα ηεο Γεο – Παγθόζκηα Μέξα Νεξνύ. Γξάζε ηνπ Κεληξηθνύ 

Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 24 Μαξηίνπ, Τξίηε: Δνξηαζκόο γηα ηελ Εζληθή Επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ –Καιιηηερληθό 

πξόγξακκα από ηα παηδηά ηεο Α΄ ηάμεο ζηελ αίζνπζα εθδειώζεωλ ηνπ Σρνιείνπ. Η εθδήιωζε 

είλαη αλνηθηή πξνο ηνπο γνλείο ηεο Α΄. 

 25 Μαξηίνπ, Τεηάξηε: Δπέηεηνο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 - Ο Δπαγγειηζκόο ηεο 

Θενηόθνπ - ρνιηθή Αξγία. 

 31 Μαξηίνπ, Τξίηε: Δνξηαζκόο γηα ηελ Εζληθή Επέηεην ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ – Γξαζηεξηόηεηεο 

ζηα ηκήκαηα θαη ζηα καζήκαηα Διιεληθώλ θαη Ιζηνξίαο.  

Απρίλιος – Μήνας Παράδοζης και Πολιηιζμού:  

 1 Απξηιίνπ, Τεηάξηε: Δπέηεηνο ηεο έλαξμεο ηνπ απειεπζεξωηηθνύ αγώλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α. από 

ηελ αγγιηθή απνηθηνθξαηία.  1955-59 -  Αξγία. 

 2 θαη 3 Απξηιίνπ, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή: Έζηκα ηνπ Πάζρα – Γξαζηεξηόηεηεο ζηα 

ηκήκαηα. 

 4 - 19 Απξηιίνπ:  Γιακοπές ηοσ Πάζτα   

 20 Απξηιίνπ, Γεπηέξα: Δπιζηροθή ζηο Στολείο 

 

Το όραμά μας 

Με ηαπεηλνθξνζύλε, κε ζηνξγηθή αγάπε, κε ζάξξνο, αλνρή, ηθαλόηεηα,  

απνθαζηζηηθόηεηα, ππνκνλή, ζπκβάιινπκε ζηε δεκηνπξγία  

ελόο δεκνθξαηηθνύ, αεηθόξνπ  ζρνιείνπ.  

Εξγαδόκαζηε γηα έλα ζρνιείν – εξγαζηήξη δωήο,  

έλα ζρνιείν πνπ πάεη κπξνζηά, πνπ απνξξίπηεη ηε ζηαζηκόηεηα.  

Έλα ζρνιείν πνπ ζθέθηεηαη, ζπκκεηέρεη, κηιά,  αγαπά, θαληάδεηαη θαη δεκηνπξγεί. 

 

Από ηη Γιεύθσνζη και ηο προζωπικό ηοσ  Γημοηικού Στολείοσ Γροζιάς  Κ.Α΄ 


