
   

  Σελίδα 1 από 5 

   

 

 n 

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο - Ιανουάριος 2020 
 

Δημοτικό Σχολείο 

Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος 
Θεσσαλίας 36, 1057 Λευκωσία     ΤΗΛ: 22753692, FAX: 22439106 

e-mail: dim-kornesios-lef@schools.ac.cy 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Με την έναρξη της νέας χρονιάς ευχόμαστε σε όλους να έχετε 

ένα ευλογημένο και δημιουργικό 2020, με υγεία, ευημερία και 

ευτυχία. 

Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει σκοπό να σας ενημερώσει για 

θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου και να 

βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία γονιών και δασκάλων. 

Στόχος μας είναι με συντονισμένες ενέργειες να πετύχουμε 

καλύτερα αποτελέσματα στους κοινούς μας στόχους. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για πληρέστερη επικοινωνία, 

ενημερώνουμε την ιστοσελίδα και το ημερολόγιο με τις 

εκδηλώσεις του σχολείου μας. Την ιστοσελίδα του σχολείου μας 

μπορείτε να τη βρείτε στο http://dim-kornesios-

lef.schools.ac.cy/ 

Μαρία Κάρενου-Χρυσοστόμου 

Διευθύντρια 
   

Πιο σημαντικά νέα  

1. Έργα επέκτασης του σχολείου 

Έχουν ολοκληρωθεί. Με τη νέα χρονιά τα τμήματα Β΄2, Γ΄1, 

Γ΄2 και Δ΄2 έχουν μετακινηθεί στις νέες αίθουσες που είναι 

εξοπλισμένες με βιντεοπροβολείς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

και διαδραστικούς πίνακες.  

 

Δραστηριότητες 

9 Ιανουαρίου 

Έλεγχος οπτικής-ακουστικής 

οξύτητας και σωματομέτρηση 

στην Α΄1 τάξη, από την 

Επισκέπτρια Υγείας κ. Τζωρτζίνα 

Γεωργίου.  

14 Ιανουαρίου 

Φιλαρμονική ορχήστρα 

αστυνομίας. 

16 Ιανουαρίου 

Έλεγχος οπτικής-ακουστικής 

οξύτητας και σωματομέτρηση 

στην Α΄2 τάξη, από την 

Επισκέπτρια Υγείας κ. Τζωρτζίνα 

Γεωργίου.  

22-24 Ιανουαρίου 

Έκθεση βιβλίου (κλειστή αίθουσα 

του σχολείου). 

23 Ιανουαρίου 

Διάλεξη από την Επισκέπτρια 

Υγείας με θέμα «Υγιεινή 

Διατροφή» στους μαθητές της Γ΄ 

τάξης . 
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον Σύνδεσμο 

Γονέων για τη συνεισφορά του στην αγορά του πιο πάνω 

τεχνολογικού εξοπλισμού.  

Επίσης, δημιουργήθηκαν και τα εργαστήρια: Μουσικής, Τέχνης, 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Οικιακής οικονομίας/Αγωγής 

Ζωής (η πλήρης ανακαίνιση του εργαστηρίου Οικιακής 

Οικονομίας θα ολοκληρωθεί σύντομα). Τα εργαστήρια αυτά 

έχουν ως στόχο την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη 

διεξαγωγή των αντίστοιχων μαθημάτων. 

Επιπρόσθετα έχουν γίνει δύο μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, νέο 

σκάμμα τάφρου ενώ προγραμματίζεται αναβάθμιση του γηπέδου 

καλαθόσφαιρας. 

2. Δεκαπενθήμερο Ελληνικής Γλώσσας 

Στα πλαίσια του «Δεκαπενθήμερου Ελληνικής Γλώσσας» αλλά 

και της γιορτής των Τριών Ιεραρχών και των Γραμμάτων, 

στοχεύουμε στην καλλιέργεια φιλαναγνωσίας.  

Στο σχολείο μας προγραμματίζεται δεκαπενθήμερο 

αφιερωμένο στη φιλαναγνωσία από 14 μέχρι 29 Ιανουαρίου.  

Οι δράσεις μας ξεκινούν στις 14 Ιανουαρίου με τη Φιλαρμονική 

Ορχήστρα της Αστυνομίας η οποία θα παρουσιάσει μουσικό 

πρόγραμμα στα παιδιά.  

Τις υπόλοιπες μέρες, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 

επισκεφθούν βιβλιοθήκες, να συμμετέχουν σε διαδραστικά 

εργαστήρια με συγγραφείς, εικονογράφους και ακαδημαϊκούς. 

Επίσης θα εμπλακούν σε δημιουργικές δραστηριότητες 

προαγωγής της φιλαναγνωσίας όπως θεατρικά εργαστήρια, 

υπόδυση ρόλων, συγγραφή ιστοριών, συμμετοχή σε ενδοσχολικό 

διαγωνισμό.  

Επιπρόσθετα, στο χώρο του σχολείου, θα λειτουργήσει έκθεση 

βιβλίου, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων 

του σχολείου μας. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό 

πρόγραμμα των δραστηριοτήτων  θα δοθούν σύντομα.  

Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν με τη Γιορτή των Γραμμάτων, 

στις 29 Ιανουαρίου, από τις Α΄ τάξεις. 

Βιβλιοδρομίες 

Οι Βιβλιοδρομίες είναι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου.  Στόχοι του, πέρα 

από τη δημιουργία ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση 

λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων, είναι και η 

27 Ιανουαρίου 

Επίσκεψη Γ΄ τάξης στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Αθαλάσσας. 

 

29 Ιανουαρίου 

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών και 

των Γραμμάτων από την Α΄ τάξη. 

 

Σημαντική ανακοίνωση 

Οι εγγραφές των μαθητών για τη 

σχολική χρονιά 2020-2021 θα 

γίνονται από τη Δευτέρα 13/1/20 

μέχρι την Τετάρτη 15/1/20. 

 

 

 

 

 

«Σαν διαβάζω ένα βιβλίο, 

οι φτερούγες μου είναι δύο 

και πετώ στον ουρανό….» 
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ουσιαστική επαφή με σημαντικά έργα της ελληνικής και της 

παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς.  

Για τις Βιβλιοδρομίες 2020 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα 

«Εμείς…οι Άλλοι».  

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 13 

Μαρτίου 2020.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020 

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης του Δημοτικού:  

1. Η ορτανσία φυλάει τα μυστικά, Χριστίνα Φραγκεσκάκη, 

Εκδόσεις Κέδρος 

 2. Πρίγκηπας σημαίνει Αμίρ, Άννα Κοντολέων, Εκδόσεις 

Πατάκη 

3. Ο κάβουρας και το στρατιωτάκι, Δομνίκη Καράντζιου, 

Εκδόσεις Λιβάνη 

4. Το ταξίδι των παπουτσιών, Μαριάννα Τεγογιάννη, Εκδόσεις 

Κόκκινη Κλωστή Δεμένη 

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού: 

1. Η πυξίδα δε δείχνει πάντα τον βορρά, Αντώνης Σέργης, 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

2. Ένα σακί μαλλιά, Παντελής Καλιότσος, Εκδόσεις Πατάκη 

3. Δεν είμαι τέρας, σου λέω!, Παναγιώτα Πλησή, Εκδόσεις 

Κέδρος 

4. Σιλουανή, Θοδωρής Παπαϊωάννου, Εκδόσεις Ίκαρος 

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού: 

1. Είμαι πρόσφυγας από την Κερύνεια, Νεκτάριος Στελλάκης, 

Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 

2. Το αγόρι στο θεωρείο, Αγγελική Δαρλάση, Εκδόσεις 

Μεταίχμιο 

 3. Ιβάν και Πρίγκιπας, Θεοδώρα Λούφα - Τζοάννου, Εκδόσεις 

Άγκυρα 

 4. Η απίστευτη κούρσα της Φατίμα Μπράϊμι, Γίργκεν 

Μπανσέρους, Εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

3. Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 

(Προ.Θε.Συ.)  

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, το σχολείο μας συμμετέχει στο 

Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ), το 

οποίο συντονίζεται από το Π.Ι. σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ. 
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Ο σκοπός της εφαρμογής του ΠροΘεΣυ είναι η λειτουργία ενός 

σχολείου, όπου οι θετικές συμπεριφορές των παιδιών 

διδάσκονται και επιβραβεύονται, ενώ τα κοινωνικά λάθη 

διορθώνονται χωρίς φωνές και θυμό, αλλά με διδακτικό τρόπο. 

Κάθε πρόβλημα συμπεριφοράς θα αποτελεί ευκαιρία για 

διδασκαλία εναλλακτικών τρόπων συμπεριφοράς.  

Η υπεύθυνη συμπεριφορά θα διδάσκεται στα παιδιά, 

ακολουθώντας τις ίδιες στρατηγικές με τη διδασκαλία 

γνώσεων, ούτως ώστε να προλαμβάνεται η εκδήλωση κάθε 

αρνητικής συμπεριφοράς. 

Προς επίτευξη του σκοπού του ΠροΘεΣυ, το Διδακτικό 

Προσωπικό του σχολείου μας επιμορφώνεται και εκπαιδεύεται 

από λειτουργούς τους Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 

αναπτύσσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο άρχισε από 

φέτος και θα έχει διάρκεια 2 χρόνια. 

Ως πρώτο βήμα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους 

μαθητές του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου της Σχολικής 

Μονάδας, καθορίσαμε το όραμα του σχολείου μας, που είναι: 

«Στο σχολείο μας δείχνουμε σεβασμό, υπευθυνότητα, αποδοχή 

και φτιάχνουμε έναν όμορφο κόσμο για σας, για μας, για όλη τη 

γη.» 

 

4. “Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες” 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και στοχεύει στην αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη 

σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία. Δίνει έμφαση στην εμπλοκή της διεύθυνσης του 

σχολείου και ομάδας εκπαιδευτικών. Κάθε σχολική μονάδα 

καλείται να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.  

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, υλοποιούνται δράσεις για την 

επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου.  

Παράλληλα, η σχολική μονάδα παρακολουθεί και αξιολογεί την 

όλη υλοποίηση της κάθε δράσης, αναθεωρώντας όπου και όταν 

χρειάζεται το σχέδιο. 

 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
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Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα 

πιστοποιούνται ως Καινοτόμα για την ενσωμάτωση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη σχολική 

χρονιά, με βάση τα κριτήρια επιτυχίας. 

Στα πλαίσια ένταξής μας στο πρόγραμμα αυτό, την περσινή 

σχολική χρονιά αγοράστηκαν 10 tablets (6 από το σχολείο και 

4 από το Σύνδεσμο Γονέων) με στόχο να γίνει η μαθησιακή 

διαδικασία αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη προς τα 

παιδιά.  

Σε επόμενο στάδιο το σχολείο θα προχωρήσει στην αγορά 

περισσότερων «έξυπνων συσκευών». 

5. Ξεχασμένα ρούχα 

Στο σχολείο έχουν μαζευτεί αρκετά ρούχα (φόρμες, ζακέτες, 

σακάκια). Αυτά βρίσκονται σε κουτιά στη σκηνή του θεάτρου.  

Μπορείτε από εκεί να αναζητήσετε τα δικά σας.  

6. Τελική γιορτή 

Για σκοπούς προγραμματισμού η Τελική Γιορτή του σχολείου 

μας θα πραγματοποιηθεί στις 10/6/2020.  

Θα λάβουν μέρος τα παιδιά των Στ΄ τάξεων. 

 

 

 

 

 

 

Από το σχολείο 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


