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« Στοχάσου μιας αθά-

νατης γενιάς 

 πως είσαι θρέμμα,  

κι εντός σου λάμπει 

αδάμαστη  

του γένους η ψυχή!» 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επε-

τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 τόσο στο σχολείο μας, την Παρασκευή 25-10-2019, όσο 

και ανήμερα της εθνικής μας εορτής συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της κοινότητας.  

Στη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του σχολείου μας,   μαθητές και μαθή-

τριες της Γ', Β’ και Α’ τάξης μέσα από ένα συγκινητικό θεατρικό δρώμενο, ποιήματα και 

τραγούδια, τίμησαν όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας. Την εκδήλω-

ση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της Αθηένου και μέλη του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, ο Πρόεδρος  και μέλη της Σχολικής Εφορείας, μέλη του Σεβαστού Ιερατείου και 

γονείς.  



 

 

Σελίδα 2 Τα νέα μας 

Συναντήσεις γονέων με τις δασκάλες του σχο-

λείου για τον τρόπο εργασίας στις τάξεις. 

 

14/10/19 Α΄1 06/11/19 Β΄1 

15/10/19 Α΄4 12/11/19 Γ΄1 , Γ΄2 

16/10/19 Α΄2 14/11/19 Γ΄3  

17/10/19 Α΄3 15/11/19 Β΄2 

23/10/19 Β΄3  

 

Δάσκαλοι από το σχολείο μας παρακολούθησαν τα πιο 
κάτω συνέδρια - σεμινάρια. 

09/10/19 Σεμινάριο κωφών (Κούλλα Θεοδώ-

ρου) 

11/10/19 Συνέδριο Ελληνικών (Άντρη Αναγνώ-

στου) 

14/10/19 Διάλεξη από Επισκέπτρια Υγείας για 

Παιδικό Διαβήτη και Αντιμετώπιση Αλλεργίας και 

Ριννοραγίας (όλο το προσωπικό) 

23/10/19 Συμβουλευτικό έργο από σύμβουλο 

Αγγλικών ( Σαβέλα Ανδρέου) 

31/10/19 Παρακολούθηση δειγματικού μαθήμα-

τος στο Νηπιαγωγείο από τη Διευθύντρια και Εκπαι-

δευτικούς του σχολείου. 

 

 

Την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου, πραγ-

ματοποιήθηκε ο Αγιασμός των δύο σχολείων 

Κ.Α’ και Κ.Β’, με τη σύσσωμη παρουσία του 

Σεβαστού Ιερατείου, οι οποίοι τέλεσαν 

τον Αγιασμό και μίλησαν στους μαθητές.  

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Δήμαρχος 

της Αθηένου, που μαζί με 

τους Διευθυντές των δύο σχολείων ευχήθη-

καν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς να 

έχουν μια καλή και εποικοδομητική σχολική 

χρονιά. 

 

 

Επί ευκαιρία της εορτής του Πολιούχου 

και Προστάτη της κωμόπολής μας Αγίου 

Φωκά, η οποία γιορτάστηκε με μεγάλη λα-

μπρότητα στις 22 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά 

εκκλησιάστηκαν στις 24 και 25 Σεπτεμβρί-

ου στον ομώνυμο Ιερό Ναό. Ακολούθως τα 

παιδιά άκουσαν προσεκτικά από τον ιερέα, 

πάτερ Δημήτριο Παπαιωάννου, για τον βίο 

του Ιερομάρτυρα Φωκά του θαυματουργού. 



Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων 

Σεπτέμβρης -  Οκτώβρης—Νιόβρης  Σελίδα 3 

Σεπτέμβρης: 

02/09/19: Έναρξη της σχολικής 

χρονιάς για τους εκπαιδευτικούς.   

09/09/19: Πρώτη μέρα των παι-

διών στο σχολείο. 

13/09/19: Πραγματοποιήθηκε ο 

Αγιασμός από τους Ιερείς του ενο-

ριακού ναού. 

20/09/19: Συνάντηση της διευθύ-

ντριας με εκπρόσωπο του γηροκο-

μείου για  προγραμματισμό κοινών 

δράσεων. 

24/09/19: Εκκλησιασμός Γ΄ τάξε-

ων. 

25/09/19: - Εκκλησιασμός Β΄ τά-

ξεων - Διάλεξη στα παιδιά από τη 

διατροφολόγο Μαρία Καντηλάφτη για 

την υγιεινή διατροφή - Επίσκεψη 

από τον Οικείο επιθεωρητή σε όλα 

τα τμήματα. 

27/09/19: Συμμετοχή διευθυντών 

Οκτώβρης:            

3/10/19: Εξετάσεις από την επισκέπτριας υγείας 

του σχολείου.  

4/10/19: Διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια από τον 

αστυνομικό της γειτονιάς κ. Γιώργο Ξιούρουππα.                                        

9/10/19: - Έναρξη πρακτικής  εξάσκησης φοιτήτρι-

ας, στο σχολείο. - Πραγματοποίηση Γενικής Συνέ-

λευσης του Συνδέσμου Γονέων.                     

10/10/19: Διάλεξη από Πάτερ Τίτο για τη ζωή στην 

Κένυα.  

11/10/19: Επίσκεψη της εκπαιδευτικού ψυχολόγου 

στο σχολείο.   

 14/10/19: Διάλεξη από την επισκέπτρια υγείας, με 

θέμα την ατομική υγιεινή.                                     

17/10/19: Επίσκεψη λειτουργών των οδοντιατρικών 

υπηρεσιών για εξέταση παιδιών.                            

21/10/19: Επιθεώρηση δασκάλων για αξιολόγηση 

από τον οικείο επιθεωρητή.                                             

25/10/19: - Ενδοσχολικός εορτασμός για την 28η 

Οκτωβρίου. - Αξιολόγηση φοιτήτριας στα πλαίσια 

της πρακτικής της εξάσκησης.   

 29/10/19: Επίσκεψη αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ για 

ενημέρωση σχετικά με συνδικαλιστικά θέματα. 

31/10/19: Παρακολούθηση 

θεατρικής παράστασης «Το 

κορίτσι που επιμένει» από το 

Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου 

στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνα-

κας.  

 

Νιόβρης:                     

4/11/19: Συνεδρία προσωπικού, με 

θέμα  την Ασφάλεια και Υγεία, όπου 

συζητήθηκε το Σχέδιο Πολιτικής 

Άμυνας.                                                

5/11/19: Άσκηση Πολιτικής Άμυνας, για την περί-

πτωση σεισμού.                                          

 6/11/19: Διάλεξη με θέμα την Ατομική Υγιεινή από 

την Επισκέπτρια Υγείας.                                         

 11/11/19: Εβδομάδα Δεν Ξεχνώ 

από 11/11/19-15/11/19.    

15/11/19: - Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ανακή-

ρυξη του ψευδοκράτους. - Επίσκεψη της Κύπριας 

τραγουδίστριας Αλεξίας Βασιλείου στο σχολείο.                                                

20/11/19: Ημερίδα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.                                 

 

 

21/11/19: Εκκλησιασμός των τάξεων Α΄1 και Γ΄1.                            

25/11/19: - Εκκλησιασμός του τμήματος Β΄3 - 

Στήσιμο αντίσκηνου από την Πολιτική Άμυνα. Ενημέ-

ρωση των παιδιών σχετικά με τις συνθήκες διαβίω-

σης της προσφυγιάς του 1974 στα πλαίσια του Δεν 

Ξεχνώ και Αγωνίζομαι.                                   

26/11/19: Πραγματοποίηση πολυθεματικών συνα-

ντήσεων για θέματα της Ειδικής Μονάδας του σχολεί-

ου μας.                                                

29/11/19: Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτρο-

πής για κτηριακές και άλλες ανάγκες του σχολείου 

μας. 

του σχολείου στο Επαρχιακό Συνέ-

δριο Διευθυντών. 

30/09/19:                           

1) Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του Σχολείου.  

2) Ενδοσχολικός Εορτασμός της 1ης 

Οκτωβρίου—

Επέτειος της Κυπρι-

ακής Ανεξαρτησίας.
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20 Νοεμβρίου 2019 

Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, τιμώντας την 

επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

παγκοσμίως και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: 

Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. 

Με αφορμή την ημέρα αυτή, το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Κ.Α.) διοργάνωσε ημερίδα αφιερωμένη στα 

Δικαιώματα του παιδιού. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα παιδιά συμμετείχαν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, έλαβαν μέρος σε ομαδικά παιχνίδια και δημιούργησαν ομαδικές κατασκευές. 

Μεταξύ άλλων, οι μαθητές μελέτησαν τη Χάρτα των Δικαιωμάτων του παιδιού, παρακολούθησαν φιλμάκια, 

άκουσαν σχετικά τραγούδια και επεξεργάστηκαν παραμύθια που σχετίζονται με το θέμα. Παράλληλα, οι μαθητές 

συνέδεσαν το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού με την Τουρκική εισβολή του 1974, συμπεραίνοντας την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών προσφύγων. Επιπλέον, τα παιδιά διερεύνησαν το θέμα με βάση το τι 

συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, συνειδητοποιώντας τη διαρκή καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών ανά το 

παγκόσμιο. 

Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ομαδικά παιχνίδια στα οποία η 

συνεργασία τους ήταν απαραίτητη για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στόχος, η καλλιέργεια της επικοινωνίας 

των παιδιών μεταξύ τους, της ανθρώπινης ευαισθησίας και της αλληλεγγύης. Επίσης, μέσα από τα παιχνίδια 

συνεργασίας ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση των μαθητών αλλά και η αντίστασή τους στην κατηγοριοποίηση των 

ανθρώπων. 

Τέλος, οι μαθητές ολοκλήρωσαν την ημερίδα συνθέτοντας ομαδικές κατασκευές ανά τμήμα όπως κατασκευές με 

παλάμες και φιγούρες. Τα ομαδικά έργα τέχνης των παιδιών συνοδεύτηκαν από συνθήματα που συνέθεσαν τα ίδια 

τα παιδιά όπως «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», «Μέσω της διαφορετικότητας μας γινόμαστε δυνατοί», «Έχω 

δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις». Με την ολοκλήρωσή τους οι κατασκευές των παιδιών διακοσμούν τις τάξεις 

τους και αποτελούν σημείο αναφοράς για μελλοντική χρήση.  
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