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ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

7 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ – 22 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2016 

 

 

Ιανοσάριος - Μήνας Βιβλίοσ και Γραμμάηων:     
 

 18 Ιαλνπαξίνπ – 29 Ιαλνπαξίνπ: Γεθαπελζήκεξν αλάπηπμεο ηεο θηιαλαγλσζίαο ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ κε πνηθίιεο δξάζεηο ζηα ηκήκαηα. 

 

 18 Ιαλνπαξίνπ, Γεπηέξα: «Ζ πξώηε κνπ επίζθεςε ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λάξλαθαο». 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ ηκεκάησλ Β1 θαη Β2 ζηε Γεκνηηθή βηβιηνζήθε.  

 

 19 Ιαλνπαξίνπ, Τξίηε : «Ζ πξώηε κνπ επίζθεςε ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Λάξλαθαο». 

Δθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ ηκεκάησλ Β3 θαη Β4 ζηε Γεκνηηθή βηβιηνζήθε.  

 

 22 Ιαλνπαξίνπ, Παξαζθεπή: «Μηθξνί βηβιηνζεθνλόκνη», παξνπζίαζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε κηαο βηβιηνζήθεο, από ηε βηβιηνζεθνλόκν θ. Χξηζηίλα Αγαπίνπ, 

κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ, γηα ηα παηδηά ηεο Β΄ ηάμεο. 

 

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

ιεσθόξνπ Φαλεξσκέλεο – Γξάζε ηνπ Κεληξηθνύ Μαζεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 

 26 Ιαλνπαξίνπ, Τξίηε: «Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζηνλ ηνίρν», εμσξατζκόο ηνπ ζρνιηθνύ 

θηηξίνπ, ζπλεξγαζία κε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηδησηηθνύ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. 

Σπληνλίδεη ε θ. Διέλε Χξίζηνπ, κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. 

 

 28 Ιαλνπαξίνπ, Πέκπηε: Λνγνηερληθά εξγαζηήξηα γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄ κε ηε ζπγγξαθέα 

παηδηθήο ινγνηερλίαο, θ.  Άλλα Κνππάλνπ– Γεκηνπξγηθή Γξαθή. 

 

 29 Ιαλνπαξίνπ, Παξαζθεπή: Μέξα αθηεξσκέλε ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα θαη ζηνπο Τξεηο 

Ιεξάξρεο– Γξαζηεξηόηεηεο ζηα ηκήκαηα. 

 

Φεβροσάριος – Μήνας Αζθαλούς Γιαδικηύοσ:  

 1 – 5 Φεβξνπαξίνπ: Σπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεο Α΄ ηάμεο ζε έξεπλα κε ζέκα: 

«Γηαδηθηπαθνί θίλδπλνη: Πώο ηνπο εθιακβάλνπλ παηδηά ειηθίαο 6-7 εηώλ, ζηελ Κύπξν». 
 

 2 Φεβξνπαξίνπ, Τξίηε: Γηνξηάδνπκε ηελ Παγθόζκηα Μέξα Τγξνβηόηνπσλ - 

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

παξαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο. Ξελάγεζε από ιεηηνπξγνύο ηεο ππεξεζίαο Θήξαο, 

ηνπ Γήκνπ Λάξλαθαο θαη από ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ, θ. Αιέμαλδξν 

Λντδίδε.  Σπκκεηέρνπλ ηα ηκήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο θαη ησλ Δηδηθώλ Μνλάδσλ.  
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 8 Φεβξνπαξίνπ, Γεπηέξα: Παγθόζκηα Μέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ – «Αλάιαβε δξάζε, γηα 

έλα θαιύηεξν Γηαδίθηπν». Γξαζηεξηόηεηεο ζηα ηκήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

θ.  Χξηζηίλα Αξρνληνύο, κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. 

 

 9 Φεβξνπαξίνπ, Τξίηε: Παγθόζκηα Μέξα Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ – «Αλάιαβε δξάζε, γηα 

έλα θαιύηεξν Γηαδίθηπν» Γξαζηεξηόηεηεο ζηα ηκήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ  

θ. Χξηζηίλα Αξρνληνύο, κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. 

 

 10 – 15 Φεβξνπαξίνπ: Σπληνληζηηθή ζπλάληεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ 

επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο "Transmedia: a new narrative that involves communication 

and education towards the future classroom". Η δξάζε καο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://www.education-transmedia.com/ 

 

 22 Φεβξνπαξίνπ, Γεπηέξα: Γηάιεμε παξνπζίαζε ζηε παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο γηα ηελ 

αλαθύθισζε πιαζηηθώλ πσκάησλ θαη ηνλ εζεινληηζκό από ηελ πξόεδξν ηνπ πλδέζκνπ 

Δπ Εσ, θ. Γέζπσ Μαπξνκηράιε Νενθιένπο (Σύλδεζκνο Δλειίθσλ Αζζελώλ θαη Φίισλ κε 

Νεπξνινγηθέο Παζήζεηο). 

 

 24 Φεβξνπαξίνπ, Τεηάξηε: Δπίζθεςε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεο Α1 θαη Α2 ζην 

Μνπζείν Πηεξίδε ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ζ πξώηε κνπ επίζθεςε 

ζην κνπζείν». 
 

 25 Φεβξνπαξίνπ, Πέκπηε: Δπίζθεςε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεο Α3 θαη Α4 θαη ησλ 

Δηδηθώλ Μνλάδσλ ζην Μνπζείν Πηεξίδε ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ζ 

πξώηε κνπ επίζθεςε ζην κνπζείν». 
 

 29 Φεβξνπαξίνπ, Γεπηέξα: «Δπ Αγσλίδεζζαη», Αζιεηηθή Ζκεξίδα γηα ηα παηδηά ηεο Α΄. 

Σπληνλίδεη ν θ. Φιώξνο Νηθνιάνπ, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ 

Γήκνπ Λάξλαθαο θαη κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. 

 

 

Μάρηιος – Περιβαλλονηικός Μήνας :  

 1 – 11 Μαξηίνπ:  Γεθαήκεξν αθηεξσκέλν ζηελ αλάπηπμε ζεηηθώλ ζηάζεσλ ησλ παηδηώλ 

ζύκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ Σρνιείνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Γηνξηήο ηνπ 

Γέληξνπ: Δθζηξαηεία θαζαξηόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ -   θαη ηνπ πάξθνπ πνπ γεηηληάδεη 

κε ην Σρνιείν. Σπκκεηέρνπλ όιεο νη ηάμεηο θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ.  (Η εκεξνκελία γηα θάζε 

δξάζε ζα πξνγξακκαηηζηεί κε βάζε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα αλαθνηλσζεί εγθαίξσο). 

 3 Μαξηίνπ, Πέκπηε:  «Σζηθλνπέκπηε». Παξαδνζηαθά παηρλίδηα θαη κνπζηθή. Σπκκεηέρεη όιν 

ην Σρνιείν θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ. 

 4 Μαξηίνπ, Παξαζθεπή: Αζιεηηθή Ηκεξίδα ζην ζρνιείν. «Γλσξηκία κε ηα Οιπκπηαθά 

Αζιήκαηα», ζπληνλίδεη ε θ. Χξύζα Γθνπληελνύδε, νιπκπηνλίθεο ζηίβνπ ην 2014, κέινο ηνπ 

Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. 

 9 Μαξηίνπ, Τεηάξηε: Δθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ηκεκάησλ – Γηα ηνπο πξννξηζκνύο θαη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο ζα γίλεη ελεκέξσζε κε κηθξέο αλαθνηλώζεηο ζηα ηκήκαηα, εγθαίξσο. 

 14 Μαξηίνπ: Καζαξή Γεπηέξα, Αξγία. 

http://www.education-transmedia.com/
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 21 Μαξηίνπ, Γεπηέξα: «Τπνδερόκαζηε ηελ άλνημε ζην ΓΕ – Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί», 

Αζιεηηθή Ηκεξίδα, ζπληνλίδεη ε γπκλάζηξηα θ. Χξύζα Γθνπληελνύδε, νιπκπηνλίθεο ζηίβνπ 

ην 2014, κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ. 

 22 Μαξηίνπ, Τξίηε: Δπίζθεςε ησλ Δηδηθώλ Μνλάδσλ ζηνλ θεληξηθό ππξνζβεζηηθό ζηαζκό 

Λάξλαθαο. 

 24 Μαξηίνπ, Πέκπηε: Δνξηαζκόο γηα ηελ Δζληθή Δπέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ – Καιιηηερληθό 

πξόγξακκα ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Σπκκεηέρνπλ ηα ηκήκαηα Β1, Β3, Γ1, Γ3 θαη ε 

ρνξσδία. 

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

ηεο Θενηόθνπ - ρνιηθή Αξγία. 

 31 Μαξηίνπ, Πέκπηε: Δνξηαζκόο γηα ηελ Δζληθή Δπέηεην ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ – Καιιηηερληθό 

πξόγξακκα ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Σπκκεηέρνπλ ηα ηκήκαηα Β2, Β4, Γ2, Γ4 θαη ε 

ρνξσδία.  

 

Απρίλιος – Μήνας Ιζηορικής Μνήμης Παράδοζης και Πολιηιζμού:  

 1 Απξηιίνπ, Παξαζθεπή: Δπέηεηνο ηεο έλαξμεο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α. από 

ηελ αγγιηθή απνηθηνθξαηία.  1955-59 -  Αξγία. 

 4 Απξηιίνπ, Γεπηέξα: Δπίζθεςε ησλ ηκεκάησλ Γ1 θαη Γ4 ζην Πάξθν Κπθινθνξηαθήο 

Αγσγήο ηνπ Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο. 

 11 Απξηιίνπ, Γεπηέξα: Δπίζθεςε ησλ ηκεκάησλ Γ2 θαη Γ3 ζην Πάξθν Κπθινθνξηαθήο 

Αγσγήο ηνπ Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο. 

 19 Απξηιίνπ, Τξίηε: Δπίζθεςε ησλ Δηδηθώλ Μνλάδσλ ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Λαδάξνπ. 

 19 Απξηιίνπ, Τξίηε: Δπίζθεςε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεο Γ΄ ζην Μνπζείν Πηεξίδε ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ζ πξώηε κνπ επαθή κε ηνλ πειό θαη ηελ 

αγγεηνπιαζηηθή». 

 21 θαη 22 Απξηιίνπ, Πέκπηε θαη Παξαζθεπή: Έζηκα ηνπ Πάζρα – Γξαζηεξηόηεηεο ζηα 

ηκήκαηα. 

 21 Απξηιίνπ, Πέκπηε: Επκώλνπκε παξαδνζηαθά ηζνπξέθηα θαη βάθνπκε απγά– Γξάζε 

όινπ ηνπ ζρνιείνπ. Σπκκεηνρή γηαγηάδσλ ησλ παηδηώλ ηνπ Σρνιείνπ. 

 22 Απξηιίνπ, Παξαζθεπή: Επκώλνπκε παξαδνζηαθά λεζηήζηκα θνπινύξηα – Γξάζε ζηηο 

εηδηθέο κνλάδεο. Σπκκεηνρή γηαγηάδσλ ησλ παηδηώλ ηνπ Σρνιείνπ. 

 23  Απξηιίνπ – 8 Μαΐνπ:  Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα.   

 9 Μαΐνπ Γεπηέξα: Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν.  

Σν όξακά καο 

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

απνθαζηζηηθόηεηα, ππνκνλή, ζπκβάιινπκε ζηε δεκηνπξγία 

ελόο δεκνθξαηηθνύ, αεηθόξνπ  ζρνιείνπ. 

Δξγαδόκαζηε γηα έλα ζρνιείν – εξγαζηήξη δσήο, 

έλα ζρνιείν πνπ πάεη κπξνζηά, πνπ απνξξίπηεη ηε ζηαζηκόηεηα. 

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

 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική, μαθαίνει να κατακρίνει 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία, μαθαίνει να είναι ντροπαλό. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή, μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση, μαθαίνει να είναι υπομονετικό. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι δίκαιο. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση. 

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία  

μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο. 

 

R. RUSSEL 

 


