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Σηηο 14/1/2020 πξαγκαηνπνηήζεθε δεληξνθύηεπζε ζην Γεκνηηθό Σρνιείν Αζεέλνπ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγνύ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Κώζηα Καδή.   

  

Η όιε εθδήισζε απνηέιεζε πξσηνβνπιία ηεο δηεζλνύο θήκεο Κύπξηαο ηξαγνπδίζηξηαο θαη κνπζηθνύ Αιέμηαο Βαζηιείνπ, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα, κεηαμύ 

άιισλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ ζηνλ ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ θαη βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ πξνο επάισηεο νκάδεο θαη εηδηθά γηα 

αζπλόδεπηα αλήιηθα παηδηά αηηεηέο αζύινπ.  Η όιε εθδήισζε έδσζε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα δείμνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα ρηίζνπλ θηιίεο κεηαμύ ηνπο, απνδερόκελα  ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εηεξόηεηα. Η 

εθδήισζε επελδύζεθε κνπζηθά  από ηα πξνγξάκκαηα Re-bE Σρνιεία, Re-bE Πεξηβάιινλ θαη Re-bE Κνηλσληθή Έληαμε θαη Δλζσκάησζε. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξόγξακκα άξρηζε κε ραηξεηηζκνύο από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ Κ.Β΄ θ. Παλίθν Χύιιν, ηελ θύπξηα ηξαγνπδίζηξηα, ζπλζέηε θαη 

ζηηρνπξγό Αιέμηα Βαζηιείνπ, ηελ αληηπξόζσπν ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο ζηελ Κύπξν, θ.Katjia Jaha θαη ηνλ Υπνπξγό Γεσξγίαο, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Γξ. Κώζηα Καδή. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα ηξαγνύδηα, «Ο ήιηνο κνπ» , «Μάγεηξαο» θαη «Γεξέο 

απνθάζεηο» από ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηεο κνπζηθνύ θ. Δπδνθίαο Φαηδεράξνπ. Έπεηηα, νη παξεπξηζθόκελνη απόιαπζαλ έλα ππέξνρν 

ληνπέην από ηελ Αιέμηα θαη ηνλ θ. Καδή, νη νπνίνη ηξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη «Γξόκνη παιηνί». Αθνινύζεζε έλα ππέξνρν πνίεκα  από ηνλ θηινμελνύκελό καο  

Innocent  από ηελ αθηή Διεθαληνζηνύ. Τέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεληξνθύηεπζε, ε νπνία νξγαλώζεθε από ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ ηκήκαηνο δαζώλ ηνπο 

νπνίνπο ππεξεπραξηζηνύκε. Τα δελδξύιιηα παξαρσξήζεθαλ από ην Τκήκα Γαζώλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπηεύσ γηα ην θιίκα».  Η εθδήισζε έθιεηζε 

κε θέξαζκα όισλ ησλ θαιεζκέλσλ, κηα πξνζθνξά ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ,  ηνλ νπνίν ππεξεπραξηζηνύκε επίζεο.  

Δθηόο από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο πνπ ραηξέηηζαλ ηελ εθδήισζε, καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Γήκαξρνο Αζεέλνπ θ. Κπξηάθνο Καξεθιάο, ε 

ιεηηνπξγόο ελεκέξσζεο ηεο Υπάηεο Αξκνζηείαο θ. Αηκηιία Σηξνβνιίδνπ, ν πξώηνο ιεηηνπξγόο ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ θ. Κπξηάθνο Μνλνγηόο, ν επηθεθαιήο ηεο 

κνλάδαο επξσπαηθώλ  ηακείσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θ. Κσλζηαληίλνο Κππξηαλνύ, ν πξόεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δθνξείαο Αζεέλνπ θ. Φξίζηνο 

Ηξαθιένπο, ν επηζεσξεηήο ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Παλίθνο Λνπθά θαη ν πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ θ. Κνύιεο Αλησλίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φύση και η αίσθηση του ανήκειν 

Είμαι δέντρο χίλιων ετών, έχω διασχίσει 

τις εποχές και κατά τη διάρκεια της 

μακράς διασταύρωσης μου έζησα στιγμές 

γλυκότητας ( τις στιγμές όπου ο ήλιος 

έριχνε τις ακτίνες στα φύλλα και στα 

κλαδιά μου)  αλλά παράλληλα και στιγμές 

πόνου ( τις στιγμές όπου το σύννεφο της 

ρύπανσης ήταν τόσο παχύ που εμπόδιζε 

τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν σε μένα 

και στις ρίζες μου) επειδή 

 χωρίς τον ήλιο, η ζωή μου 

δεν θα μπορούσε να είναι 

όπως είναι και γι' αυτό τον 

λόγο λέω όχι στη ρύπανση 

και ναι στην αναδάσωση 



 

Ημερολόγιο Δραζηηριοηήηωμ Σελίδα 2 Τα νέα μας 

Δεκέμβριος:                        

2/12/2019  

Η βνεζόο δηεπζύληξηα  ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Παλαγηώηα Παπαρξπζνζηόκνπ 

παξεπξέζεθε ζε ζύζθεςε ζηνλ Γήκν Αζεέλνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

εζεινληηζκνύ ηνπ Γήκνπ  

4/12/2019  

Δθθιεζηαζκόο ησλ ηάμεσλ Α΄3, Β΄2, Γ΄2 θαη Γ΄3 ζηνλ  ελνξηαθό λαό ηνπ 

Γήκνπ Αζεέλνπ 

5/12/2019  

Δμεηαζηηθά δνθίκηα ζηα Διιεληθά ζηε Γ΄ ηάμε ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Αιθαβεηηζκνύ ηνπ ΥΠΠΑΝ 

6/12/2019  
 
1) Δμεηαζηηθά δνθίκηα ζηα Μαζεκαηηθά ζηε Γ΄ ηάμε ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  Αιθαβεηηζκνύ ηνπ ΥΠΠΑΝ                                

2) Δθθιεζηαζκόο Α΄4 ηάμεο                           

3) Δθπξνζώπεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε ζύζθεςε ζηνλ Γήκν 

Αζεέλνπ γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Άκπλαο  

9/12/2019    

Σσκαηνκέηξεζε θαη Έιεγρνο Οπηηθήο θαη Αθνπζηηθήο νμύηεηαο ζηα παηδηά 

ηεο Α΄1 θαη Α΄2 από ηελ Δπηζθέπηξηα Υγείαο   

10/12/2019  

1) Σσκαηνκέηξεζε θαη Έιεγρνο Οπηηθήο θαη    Αθνπζηηθήο νμύηεηαο ζηα 

παηδηά ηεο Α΄3 θαη Α΄4 από ηελ Δπηζθέπηξηα Υγείαο   

 

2)Χπραγσγηθό πξόγξακκα από ηε 

Φηιαξκνληθή ηεο Αζηπλνκίαο 

 

12/12/2019 

 Δθθιεζηαζκόο ησλ ηάμεσλ Α΄2 θαη Β΄1  

13/12/2019  

 Τειηθή πξόβα Φξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο  

17/12/2019 

 Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή Α΄ ηξηκήλνπ γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ  

18/12/2019  

Παδαξάθη κεηαρεηξηζκέλσλ παηρληδηώλ από 

Κεληξηθό Μαζεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ  

19/12/2020  

Φξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ καο 

20/12/2019  

1) Δθθιεζηαζκόο όισλ ησλ παηδηώλ ηνπ ζρνιείνπ                  

2) Δνξηαζηηθό πξόγξακκα πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ . 

 

Χπιζηοςγεννιάηικη γιοπηή ηος ζσολείος  

Γηα ηε θεηηλή καο γηνξηή έρεη επηιεγεί έλα αλάιαθξν θαη ραξνύκελν 

πξόγξακκα, ην νπνίν είλαη ζπλάκα θαη παηδνθεληξηθό θαη δεκηνπξγηθό.   

Έλα  ρξηζηνπγελληάηηθν παλεγύξη ραξάο πνπ ζθνπό είρε λα ςπραγσγήζεη 

ηα παηδηά, λα αλαδείμεη ηα ηαιέληα ηνπο, λα ζηείιεη ρξηζηνπγελληάηηθα 

κελύκαηα, λα θέξεη ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα πην θνληά θαη κέζα από 

ηα σξαία ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζηα παηδηά λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε αγάπεο κεηαμύ παηδηνύ θαη ζρνιείνπ, κεηαμύ 

παηδηνύ θαη  κάζεζεο. Τν πξόγξακκα πεξηειάκβαλε κάλανηα και 

ηπαγούδια από ηα παιδιά ηηρ Β΄ και Ε΄ ηάξηρ ςπό ηη διεύθςνζη ηηρ 

μοςζικού ηος ζσολείος μαρ κ. Εςδοκία Χαηζησάπος, ηπαγούδια και εςσέρ 

από  ηα παιδιά ηηρ Α΄ ηάξηρ, σοπεςηικό και ποίημα από ηα παιδιά ηηρ Β΄1, 

ποίημα και σοπεςηικό και από ηα παιδιά ηηρ Β΄2, σοπεςηικό και ποίημα 

από ηα παιδιά ηηρ Β΄3, ρνξεπηηθό από ηα παηδηά ηεο Δ΄ ηάμεο  θαη 

ρξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο  

 

 

 

 

 

Εκπαιδεςηική εκδπομή Α΄ ηπιμήνος  

Τελ Τξίηε,17 Γεθεκβξίνπ 2019, ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο, επηζθέθζεθαλ 

ην Καιιηλίθεην Γεκνηηθό Μέγαξν,όπνπ μελαγήζεθαλ ζην Μνπζείν. Δπίζεο, 

παξαθνινύζεζαλ θαη ηα πνιύ αμηόινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Γήκνπ όπσο ηελ παξαζθεπή  ραιινπκηνύ θαη ςσκηνύ. Αθόκα, ηα παηδηά 

μελαγήζεθαλ ζηνλ αιεπξόκπιν θαη ην παξαδνζηαθό ζπίηη θαη ζηε ζπλέρεηα 

έθαγαλ θαη ςπραγσγήζεθαλ ζην θέληξν «Δπθάιππηνη» ζην Γάιη. 

 



Ημερολόγιο Δραζηηριοηήηωμ Σελίδα 3 

Ιαμοσάριος:                                      

7/1/2020  

 Πξώηε κέξα κεηά ηηο δηαθνπέο ησλ 

Φξηζηνπγέλλσλ 

8/1/2020  

 Σπκκεηνρή ζην Δπαξρηαθό Σπλέδξην ζρεηηθά κε ηε Γηεζλή Έξεπλα Progress in 

Literacy study 

13/1/2020   

1) Δγγξαθέο καζεηώλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2020-2021 

2) Σπκκεηνρή ηεο δηεύζπλζεο ζηνλ Αγηαζκό 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκαξρείν 

Αζεέλνπ. 

14/1/2020   

Δθδήισζε δεληξνθύηεπζεο ζην ζρνιείν καο 

17/1/2020   

Ιαηξηθή εμέηαζε ησλ παηδηώλ ηεο Α΄1, Α΄2 

20/1/2020   

1) Γεύηεξε ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην γηα ηε δηεζλή έξεπλα Progress in Literacy 

study 

2) Γηάιεμε γηα ηα αηπρήκαηα από ηελ Δπηζθέπηξηα Υγείαο 

 

21/1/2020   

Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικών από ηον οικείο επιθεωπηηή ηος 

ζσολείος μαρ 

23/1/2020   

Κοπή βαζιλόπιηηαρ και εςσέρ για ηη 

νέα ζσολική σπονιά, πποζθοπά ηος 

Σςνδέζμος γονέων ηος ζσολείος 

28/1/2020  

1) Σςνεδπία Σςμβοςλεςηικήρ επιηποπήρ ηος ζσολείος 

2) Τεζη Διιελνκάζεηαο  

 

3) Γεηγκαηηθό κάζεκα ζε ζπλαδέιθνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο 

 

29/1/2020  Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ από ηελ επηζεσξήηξηα 

Αγγιηθώλ θα Λία Κηηξνκειίδε.Παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ζηα 

πιαίζηα  ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ  ζπλαδέιθσλ. 

 

30/1/2020  

Δπηκόξθσζε ζπλνδώλ ζην Γεκνηηθό Λεηβαδηώλ 

Ενδοζσολικόρ εοπηαζμόρ για ηη γιοπηή ηων γπαμμάηων 

 

Τελ Τξίηε, 18-2-20, πξαγκαηνπνηήζεθε ε γηνξηή ησλ Διιεληθώλ 

Γξακκάησλ, από ηα παηδηά ηεο Β2 , ηα νπνία καο παξνπζίαζαλ ην 

ζεαηξηθό «Σηε ρώξα ηεο γξακκαηνδεκνθξαηίαο» θαη ηα παηδηά  ηεο Α2 

ηάμεο, ηα νπνία καο παξνπζίαζαλ ην ζεαηξηθό «Ο βαζηιηάο 

Αλαιθάβεηνο» ΄Τα παηδηά ήηαλ όια εμαηξεηηθά θαη 

θαηαρεηξνθξνηήζεθαλ από όινπο. 

 

  

Πεπιβαλλονηικέρ Δπάζειρ  
ηος ζσολείος μαρ 

 
(α) Τν ζρνιείν δηαζέηεη θάδν αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ, όπνπ ηα 
παηδηά κπνξνύλ λα ελαπνζέηνπλ άδεηεο κπαηαξίεο πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζπίηη. 
(β) Λεηηνπξγνύκε θαη θέηνο ηνλ ζεζκό ηεο «Τεγαλνθίλεζεο». 
Μπνξείηε λα θέξεηε ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα. Τα 
ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα κεηαηξέπνληαη ζε θαύζηκα. Να ζεκεησζεί όηη 
ζην ζρνιείν επηζηξέθεηαη πνζό αλάινγν ηεο πνζόηεηαο ιαδηνύ πνπ 
πεξηζπιιέγεηαη. 
(γ) Σε θάζε ηκήκα ηνπνζεηήζεθαλ θάδνη γηα αλαθύθισζε ραξηηνύ, 
κεηαιιηθώλ ζπζθεπαζηώλ/PMD θαη ππνιεηκκάησλ θαγεηνύ, ηα νπνία 
θνκπνζηνπνηνύληαη ζε εηδηθή ζπζθεπή. Η ζπζθεπή, κεηαηξέπεη ηα 
ππνιείκκαηα ζε ιίπαζκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ. 

  

Τα νέα μας 



Σελίδα 4 Τα νέα μας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2020  

 Δπίζθεςε ηεο ςπρνιόγνπ ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Φξπζηάιιαο Κόξηα γηα 

ζπκβνπιεπηηθό έξγν 

17/2/2020  

Παηδηαηξηθή εμέηαζε ζηα παηδηά ηεο Α΄3 θαη Α΄4 

18/2/2020   

Δλδνζρνιηθόο ενξηαζκόο γηα ηε γηνξηή ησλ 

γξακκάησλ 

20/2/2020  

 Δνξηαζηηθό πξόγξακκα γηα ηελ Τζηθλνπέκπηε 

21/2/2020   

Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ Αγγιηθώλ από εθπαηδεπηηθό ηνπ ζρνιείνπ 

καο 

27/2/2020   

Δλεκέξσζε Γήκνπ γηα ηηο Δζεινληηθέο Γξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ από ηε 

βνεζό δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Παλαγηώηα Παπαρξπζνζηόκνπ 

28/2/2020  

 Δλδνζρνιηθόο ενξηαζκόο γηα ηα Γέληξα 

Φεβροσάριος 

3/2/2020   

Έλαξμε ζπλαληήζεσλ κε γνλείο γηα ελεκέξσζε γηα ηελ πξόνδν ησλ 

παηδηώλ ζηα  πιαίζηα ηνπ ΣΔΠ (Σρνιηθή  Έθζεζε Πξνόδνπ) 

5/2/2020  

 Άζθεζε Πνιηηηθήο Άκπλαο γηα πεξίπησζε 

ερζξηθώλ επεηζνδίσλ 

7/2/2020  

 Δλεκέξσζε παηδηώλ από ηνλ Γήκαξρν Αζεέλνπ γηα ην 

ζύζηεκα αλαθύθισζεο πνπ εθαξκόδεη ν Γήκνο 

 

11/2/2020  

1)Έθζεζε βηβιίνπ πνπ δηνξγαλώλεη ν Σύλδεζκνο 

Γνλέσλ 

2) Απνζηνιή ησλ αλαγθώλ ζηα πιαίζηα ησλ 

πξνϋπνινγηζκώλ γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 

3) Αίηεζε ζρνιείνπ γηα ην Σρέδην Φξνύησλ, Λαραληθώλ θαη γάιαθηνο 

12/12/2020   

Παξαθνινύζεζε από όια ηα παηδηά ηεο ζπλαπιίαο ν Πέηξνο θαη ν 

Λύθνο από ηε Σπκθσληθή Οξρήζηξα Κύπξνπ ζην Γεκνηηθό Θέαηξν 

Λάξλαθαο 

13/12/2020  Έιεγρνο ζρνιηθνύ θπιηθείνπ από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή 

 

Συνδιδαςκαλία 

Στα πλαίςια του μαθήματοσ Αγωγή Ζωήσ 

πραγματοποιήθηκε ςτισ 14-2-20, μια 

υπζροχη ςυνδιδαςκαλία τησ Δ1 και  Α3 

τάξεων του ςχολείου μασ. Μζςα από τη 

δράςη αυτή επιτεφχθηκε η ςυνεργαςία 

των εκπαιδευτικών των δφο τάξεων και  

προωθήθηκε η αλληλεπίδραςη μεταξφ 

των παιδιών  και η  αρχή νζων φιλίων 

μζςα ςτο  ςχολικό χώρο 

 

 

Σςναςλία από ηη Σςμθωνική Οπσήζηπα Κύππος ζηο 

Δημοηικό Θέαηπο Λάπνακαρ 

Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Σπκθσληθήο Οξρήζηξαο Κύπξνπ 

«Μνπζηθέο Ιζηνξίεο κε ηελ  Οξρήζηξα» κε ην έξγν ν Πέηξνο θαη ν 

Λύθνο παξαθνινύζεζαλ  ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο. Οη 

πξσηαγσληζηέο ηεο κνπζηθήο απηήο ηζηνξίαο είλαη ηα έγρνξδα, 

θιανύηα, θιαξηλέηα, θαγθόην, θόξλα θαη ηύκπαλα. Σηελ αθήγεζε ε 

εθπιεθηηθή  Μαξίλα Καηζαξή. 

Ενδοζσολικόρ εοπηαζμόρ για ηα Δένηπα 

Έλα όκνξθν πξόγξακκα γηα ηε γηνξηή ηνπ δέληξνπ καο παξνπζίαζαλ 

ηα παηδηά. Αξρή έθαλαλ ηα κηθξά παηδηά  ηνπ Νεπηαγσγείνπ Παηδηθή 

Πνιηηεία Νάγηα, ηα νπνία απάγγεηιαλ ην πνίεκα «Τα δέληξα ηδηαη ηα 

κάζθηα ζαο». Σηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ησλ ηάμεσλ Α3 θαη Β3 καο 

παξνπζίαζαλ ην ζεαηξηθό «Η Σνθία θαη ην κηθξό δάζνο», βαζηζκέλν 

ζην νκόηηηιν δηήγεκα ηεο Μαξίλαο Μηραειίδνπ– Καδή , δηαλζηζκέλν 

κε ρνξεπηηθά θαη ηξαγνύδηα. 

Ημερολόγιο Δραζηηριοηήηωμ 


