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Στις 4 Απριλίου 2017 το σχολείο είχε την τιμή να φιλοξενεί για 2
η
 φορά φέτος το 

Συνέδριο Δικτύου Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων υπό την εποπτεία της Ε.Δ.Ε. κας 

Παναγιώτας Ρούσου-Μιχαηλίδου. Το συνέδριο περιλάμβανε στο πρώτο του μέρος, 

δειγματικό μάθημα Ελληνικών στο Β3΄ με υπεύθυνη εκπαιδευτικό, την κα Τασούλα 

Νικοδήμου, σχολιασμό του μαθήματος και εστίαση στο θεωρητικό μέρος. Στο δεύτερο 

μέρος, περιλάμβανε διοικητικά θέματα, που αφορούν την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Στο συνέδριο συμμετείχαν η οικεία Επιθεωρήτρια, Διευθυντές και 

δάσκαλοι από διάφορα σχολεία και Σύμβουλοι του ΥΠΠ. Το μάθημα σχεδιάστηκε βάσει 

των καινοτομιών του ΥΠΠ για τη διδασκαλία των Ελληνικών στο Δημοτικό και 

συγκεκριμένα βάσει των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας και των τριών Αξόνων 

Οργάνωσης Ενοτήτων, ως στοιχείο εμπλουτισμού των σχολικών εγχειριδίων. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

 

Τηγανοκίνηση: Στο σχολείο πραγματοποιείται συλλογή χρησιμοποιημένου λαδιού σε 

συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΑΚΤΗ, ο οποίος παρέχει οικονομική 

στήριξη του σχολείου με τη μορφή χρηματικού επάθλου για αγορές με περιβαλλοντικό 

σκοπό. 

 Με το χρηματικό έπαθλο που πήρε το σχολείο για 2
η
 φορά έγινε αγορά υλικών για τη 

δημιουργία λαχανόκηπου, ρούχινων τσαντών για όλα τα παιδιά του σχολείου με στόχο 

την αποφυγή χρήσης των πλαστικών σακούλων και ξύλινων τραπεζιών εξωτερικού 

χώρου. 

 

Μαθαίνω για τα Δάση-LEAF: Το πρόγραμμα για τα δάση λειτουργεί  από την 

Κυπριακή Ένωση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA). Έχει ως 

σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά τα δάση της Κύπρου, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα προϊόντα 

και τις ωφέλειες των δασών και να συνειδητοποιήσουν την τεράστια σημασία τους για τη 

ζωή μας. Μέσα από αυτή τη γνωριμία θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα, που αφορούν 

κυρίως στην καταστροφή των δασών. Επιπρόσθετα, στα παιδιά δόθηκε βιβλιαράκι με 

Φύλλα Εργασίας αφιερωμένα στα δάση.  

Στις 23 Φεβρουαρίου 2017 στον υγροβιότοπο της Αλυκής και στο Δάσος Τεκκέ τα παιδιά 

της Α΄ τάξης υλοποίησαν περιβαλλοντικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα απόλαυσαν τα 

εντυπωσιακά φλαμίγκο. Ευχαριστίες στον Υγειονομικό Επιθεωρητή του Δήμου 

Λάρνακας, κ. Κώστα Κόκκινο, για τον χρόνο που αφιέρωσε στα παιδιά. 

Litter Less-Δράση «Λιγότερα Σκουπίδια»: Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται 

σε περισσότερες από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Στόχος της είναι να 

ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων 



και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές. Η Cymepa στηρίζει οικονομικά το 

σχολείο για τη συμμετοχή του.  

Σε συνεργασία με σχετική επιτροπή του Δήμου Αθηένου το σχολείο ανέλαβε τον 

καθαρισμό του Κωνσταντινίδειου δημοτικού πάρκου την Κυριακή 9/4/2017 με τη 

συμμετοχή γονιών και μαθητών του σχολείου, με συντονίστρια την κ. Γεωργία Παπουή. 

Στις 15 Μαΐου 2017, για την προσφορά του, το σχολείο απόκτησε τον δικό του 

κομποστοποιητή. 

Σύνδεσμος Ενηλίκων Ασθενών και Φίλων με Νευρολογικές Παθήσεις «ΕΥ-ΖΩ»: 

Στο σχολείο πραγματοποιείται συλλογή πωμάτων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «ΕΥ-

Ζω» και την Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου με στόχο την 

εξασφάλιση τροχοκαθισμάτων στη Στέγη. 

Ανακύκλωση: Πραγματοποιείται στους κάδους ανακύκλωσης, τους οποίους πρόσφερε 

στο σχολείο η εταιρεία dixan σε συνεργασία με το Υ.Π.Π., συλλογή χαρτιού, μεταλλικού 

και πλαστικού υλικού.Το υλικό αυτό περισυλλέγεται από την Green Dot κάθε βδομάδα. 

Επίσης, σε ειδικούς κάδους γίνεται συλλογή μικρών μελανιών και μπαταριών.  

Πρόγραμμα Κατανάλωσης Εσπεριδοειδών στα Σχολεία: Με στόχο την υγιεινή 

διατροφή και παράλληλα, τη στήριξη τοπικών παραγωγών, πραγματοποιείται προσφορά 

κυρίως πορτοκαλιών στα παιδιά. 

 Πρόγραμμα του Υ.Π.Π. σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Α.Π. Κατανάλωσης Φρούτων 

και Λαχανικών στο Σχολείο: Πραγματοποιείται προσφορά φρούτων και λαχανικών στα 

παιδιά την περίοδο 26 Απριλίου μέχρι 9 Ιουνίου με επιχορηγημένες οικολογικές δράσεις, 

τις οποίες το σχολείο έχει προτείνει, όπως α]τη δημιουργία λαχανόκηπου στο σχολείο β] 

την παρασκευή σαλατών από διάφορες χώρες γ]την εκπαιδευτική επίσκεψη παιδιών σε 

φυτώριο/θερμοκήπιο. Το 75% του Προγράμματος είναι επιχορηγημένο από την Ε.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το σχολείο συμμετείχε σε ποικίλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ως ένα εναλλακτικό «μάθημα» έξω από τις σχολικές αίθουσες. Συγκεκριμένα, 

τα παιδιά της Β΄ και της Γ΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο  Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα, την έκθεση Σκηνογραφίας του Άντη 

Παρτζιήλη και να ξεναγηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Την ίδια 

περίοδο  τα παιδιά της Γ΄τάξης συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου 

Ζαμπέλα και του εργαστηρίου Ανακύκλωσης Χαρτιού στο Γυμνάσιο Αθηένου υπό την 

καθοδήγηση του κου Νίκου Χαρούς.  

Επίσης, η Α΄ τάξη συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Πιερίδη και της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λάρνακας, το Β1΄στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Β2΄ 

στο Μουσείο Πιερίδη και στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο και το Β3΄ στο Μουσείο 

Παιχνιδιού και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αραδίππου. 



ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Στις 13 Μαρτίου 2017 το σχολείο είχε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενεί τη Φιλαρμονική της 

Αστυνομίας Κύπρου στην Κλειστή Αίθουσα Γυμνασίου, την οποία μάς παραχώρησε ο 

Διευθυντής και τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε το Δημόσιο Νηπιαγωγείο, το 

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Νάγια και τον Παιδοκομικό Σταθμό που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή 

μας και  όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές μουσικές στιγμές και να 

γνωρίσουν μουσικά όργανα. 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Στις 21 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με 

Εισήγηση από τον καταξιωμένο Ελλαδίτη Ψυχίατρο, κ. Παναγιώτη Γεωργάκα, με θέμα: Η 

Επιθετικότητα των Παιδιών, μια προσφορά του Συνδέσμου Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

Λάρνακας προς το σχολείο μας. Ευχαριστούμε το Δημοτικό Κ.Β΄, το  Δημόσιο Νηπιαγωγείο 

και τον Παιδοκομικό Σταθμό, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του σχολείου, τον 

Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Μάκη Γεωργίου και τον Αντιπρόεδρο, κ. Γιώργο Βλαδιμήρου, 

για την παραχώρηση του εισηγητή.  

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 

Μετά από πρόταση της κας Ανδρούλας Έλληνα, εκ μέρους της Πολιτιστικής Επιτροπής του 

Δήμου, το σχολείο ανταποκρίθηκε θετικά και τα παιδιά του Γ1΄και του Γ3΄με ενθουσιασμό 

συνέβαλαν στη δημιουργία του πασχαλινού διάκοσμου από ξύλινες φιγούρες. Το σχολείο 

διέθεσε το εργαστήρι Τέχνης του στον Δήμο και σε συνεργασία με εθελόντριες 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες ζωγράφους έγινε κατορθωτό να ζωντανέψει το κλασικό 

παραμύθι, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, στο προαύλιο του Καλλινίκειου Δημοτικού 

Μεγάρου. 

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση 

Διευθύντρια 

 

 

 

  

 

 


