
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Αγαπητοί γονείς, στα πλαίσια της επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: 

ΚΥΠΡΟΣ 1974-2014 40 ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ -ΔΙΕΚΔΙΚΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ… 

Το σχολείο είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως έχει βραβευτεί στον 

Πανελλήνιο πιο πάνω Διαγωνισμό, που συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών, το Σπίτι της Κύπρου - Μορφωτικό γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας 

στην Ελλάδα (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου) και το 

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. [14 Νοεμβρίου 2014 - 16 Φεβρουαρίου 2015].   

Συγκεκριμένα, το σχολείο έχει πάρει το ΠΡΩΤΟ 1ο βραβείο στην κατηγορία: Μαθητικές 

εφημερίδες με το τμήμα Β3΄και υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Γεωργία Αχιλλέως, το 

ΔΕΥΤΕΡΟ 2ο βραβείο στην κατηγορία ταινία-ντοκιμαντέρ [διάρκειας 10 λεπτών] με το τμήμα 

Γ3΄και υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη ΒΔ κ. Ελένη Ιεροδιακόνου και βραβείο για το διήγημα της 

μαθήτριας, Ειρήνης Παπαϊωάννου του Γ1΄ υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας με τίτλο: 

«Όταν το συρματόπλεγμα ενώνει». Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2015 στο 

Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο στη Λευκωσία. 

Συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς και στα παιδιά που διακρίθηκαν αλλά και σε όλα τα παιδιά 

που συμμετείχαν με αξιόλογα έργα, όπως τρισδιάστατη κατασκευή, ζωγραφιές, κείμενα, 

ποιήματα κτλ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Το σχολείο, μετά από σχετικό αίτημα του, έχει εγκριθεί να συμμετέχει και φέτος στο 

πρόγραμμα του ΥΠΠ, με 75 τοις εκατό χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη 

δωρεάν κατανάλωση φρούτων-λαχανικών από τα παιδιά στο σχολείο με στόχο την ανάπτυξη 

και ενθάρρυνση ορθών διατροφικών συνηθειών. Επίσης, έχει εγκριθεί και κονδύλι για σχετικές 

εκπαιδευτικές δράσεις. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ DIXAN 

Το Σχολείο συμμετέχει με τα τμήματα Α2΄και Α3΄και υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ. Δώρα 

Χρίστου και κ. Φλώρια Πάρπα στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του DIXAN, το οποίο 

παραχώρησε δύο μεγάλους κάδους για ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  [Γ΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ] 

Έχει δοθεί ενημερωτικό έντυπο στα παιδιά της Γ΄ Τάξης για την Ολυμπιάδα Φυσικής και 

προτρέπουμε τους γονείς να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να συμμετέχουν. 

Eυχαριστούμε την κ. Στέλλα Κουρουζίδου για τη συγγραφή του εντύπου.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 25
ης 

ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1
ης

 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

Το σχολείο ευχαριστεί τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς που σε προαιρετική βάση το 

εκπροσώπησαν στις πάνδημες παρελάσεις της 25
ης

 Μαρτίου και 1
ης

 Απριλίου 2015.Στα παιδιά  



 

θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα για τη συμμετοχή τους.  

ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΩΜΙΟΥ 

Στις 23 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην αυλή της οικίας της κ. Παντελίτσας Τράχηλου, 

την οποία ευχαριστούμε θερμά, μάθημα από την εκπαιδευτικό κ. Ελένη Στυλιανίδου  στα 

παιδιά του Β1΄και Β3΄. Ταυτόχρονα το μάθημα μέσω ψηφιακού προγράμματος Hangout το 

παρακολουθούσαν ένα τμήμα στο Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης και ένα τμήμα στο 

Δημοτικό Παλαιχωρίου και έκαναν παρεμβάσεις, απορίες κτλ. Τα παιδιά έμαθαν όλα τα στάδια 

παρασκευής παραδοσιακού ψωμιού και ζύμωσαν τα δικά τους ψωμιά. Επίσης, ευχαριστούμε 

τον Διευθυντή ΚΒ΄ για την παραχώρηση του Β.Δ. κ. Ρολάνδου Ιεροδιακόνου, τον 

προγραμματιστή κ. Χρίστο Πουγεράση, την κ. Καίτη Κουτσουλλή και την κ. Χρυστάλλα 

Ιεροδιακόνου. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

Στις 3 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί διασχολική αθλητική ημερίδα των δύο δημοτικών 

Κ.Α΄ και Κ.Β΄ από τις 10: 30 π.μ. ως τις 12:30μ.μ. και είναι αφιερωμένη σε ήρωες της Κύπρου. 

Τα παιδιά να φορέσουν αθλητικά παπούτσια, τις σχολικές αθλητικές φόρμες και άσπρη φανέλα 

γυμναστικής. Τα παιδιά θα είναι χωρισμένα σε 13 ομάδες και κάθε ομάδα θα έχει παιδιά από 

την Α΄ ως την ΣΤ΄ τάξη και θα συμμετέχουν σε 5 αθλήματα-σταθμούς. Ο Σύνδεσμος Γονέων 

θα κεράσει χυμούς και τον ευχαριστούμε. 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

Στις 3 Απριλίου 2015 τα παιδιά του Γ3΄θα κάνουν αναπαράσταση το τραγούδι του Λαζάρου, 

συμβάλλοντας στη διατήρηση των θρησκευτικών μας εθίμων. Θα την παρουσιάσουν σε 

συγκέντρωση του σχολείου, στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο 

και στην Κλεάνθειο Στέγη Ενηλίκων. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Το σχολείο ευχαριστεί το Δήμο Αθηένου για την παραχώρηση της Δημοτικής Γραμματέως, κ. 

Νατάσας Γεωργίου  

Καρούσιου, η οποία  πραγματοποίησε δύο διαλέξεις στην Α΄ και Β΄ τάξη με θέμα την 

Περιβαλλοντική Πολιτική του Δήμου Αθηένου και τον Νέο Τρόπο Ανακύκλωσης Χαρτιού και 

Πλαστικού. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό από τις 4 Απριλίου ως τις 19 Απριλίου 2015 και τα παιδιά 

θα επιστρέψουν στις 20 Απριλίου 2015. Είναι καλό τα παιδιά να συμμετέχουν στις Ακολουθίες 

για τα  Άγια Πάθη και στην Ανάσταση, ώστε από μικρή ηλικία να αντιληφθούν ποιο είναι το 

βαθύτερο νόημα της Σταύρωσης του Χριστού για τον άνθρωπο και την Εκκλησία, και να 

συνειδητοποιήσουν ότι μόνο με την προσωπική συμμετοχή τους στο Πάθος μπορούν να 

οικειοποιηθούν τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός. Ας συμπορευθούμε λειτουργικά στο 

Πάθος και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, μέσα από το εορτολογικό περιεχόμενο της 

καθεμιάς από τις μέρες της Αγίας Εβδομάδος. 

Επίσης τις μέρες των διακοπών είναι καλό τα παιδιά να ασχοληθούν με το διάβασμα 

λογοτεχνικών βιβλίων και προτρέψετε τα μακριά από κροτίδες. 

Από τη Διευθύντρια                                                                2 Απριλίου 2015 


