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Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο – Φεβρουάριος 2020 
 

Δημοτικό Σχολείο 

Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος 
Θεσσαλίας 36, 1057 Λευκωσία     ΤΗΛ: 22753692, FAX: 22374962 

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

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Συνεχίζοντας την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, 

σας ενημερώνουμε για τις πιο σημαντικές δράσεις και 

δραστηριότητες του σχολείου μας. 

 
   

Τα πιο σημαντικά νέα  

1. Η Εβδομάδα του Δέντρου 

Η ιδέα της γιορτής του δέντρου ξεκίνησε γύρω στο 

1880 από τη Νεμπράσκα των Η.Π.Α. Στην Κύπρο η ιδέα 

αυτή υιοθετήθηκε το 1920, με πρωτεργάτη το Τμήμα 

Δασών. Στη συνέχεια, η ιδέα έγινε θεσμός που υιοθετήθηκε 

από διάφορα οργανωμένα σύνολα. 

  Η Εβδομάδα του Δέντρου έχει σκοπό να μας 

υπενθυμίζει τη μεγάλη αξία και προσφορά του δέντρου 

προς τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα να τονίσει την 

ανάγκη για προστασία και επέκταση του πρασίνου, 

συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής 

συνείδησης.   

Η περίοδος 2 μέχρι 8 Φεβρουαρίου, έχει οριστεί ως 

«Εβδομάδα του Δέντρου» για το 2020. 

Με αφορμή την Εβδομάδα Δέντρου έχουν 

προγραμματιστεί διάφορες δράσεις που θα επεκταθούν σε 

όλο το μήνα Φεβρουάριο.  

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης του σχολείου έβαψαν παλιούς 

τροχούς και θα φυτέψουν μέσα αρωματικά φυτά. 

Παράλληλα, κάθε τμήμα του σχολείου θα υιοθετήσει ένα 

κομμάτι της αυλής του σχολείου για να το φροντίζει. 

 

Δραστηριότητες 

5 Φεβρουαρίου 

Επίσκεψη Ε΄ τάξης στο 

Φωτοβολταϊκό Πάρκο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

6 Φεβρουαρίου 

Επίσκεψη Δ΄ τάξης στο Πάρκο 

Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

Επίσκεψη Γ΄ τάξης στο Μουσείο 

Παραμυθιού. 

12 Φεβρουαρίου 

Ιατρική εξέταση των παιδιών της 

Α΄ τάξης, από την Επισκέπτρια 

Υγείας κ. Τζωρτζίνα Γεωργίου και 

τη σχολίατρο κ. Ουρανία 

Κολοκοτρώνη. 

13 Φεβρουαρίου 

Επίσκεψη Ε΄ τάξης στη 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας. 

16 Φεβρουαρίου 

Καρναβαλίστικο πάρτι 

Συνδέσμου Γονέων στο 

European University. 
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 Επίσης, Λειτουργός του Τμήματος Δασών θα 

μιλήσει στα παιδιά για τα δέντρα και την αξία τους στη ζωή 

του ανθρώπου. Προγραμματίζεται επίσης δεντροφύτευση 

σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων.  

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τη Γιορτή του 

Δέντρου, στις 6 Μαρτίου, από τις Β΄ τάξεις.  

 

 

2. Περιβαλλοντικές δράσεις 

Το σχολείο μας συμμετέχει στις εξής περιβαλλοντικές 

δράσεις: 

 Ανακύκλωση πλαστικού και χαρτιού 

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της Green Dot για 

συλλογή πλαστικού και χαρτιού. Υπάρχουν μεγάλοι κάδοι 

συλλογής τους στην αυλή του σχολείου. Επιπλέον γίνεται 

συλλογή τους στα γραφεία  και σε κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας ξεχωριστά. 

 Ανακύκλωση τηγανέλαιων 

Η Τηγανοκίνηση είναι μια καινοτόμος, 

περιβαλλοντική και κοινωνική δράση. Ανακυκλώνουμε ένα 

προβληματικό απόβλητο, το χρησιμοποιημένο μαγειρικό 

λάδι. Εξασφαλίζουμε έτσι σημαντικά έσοδα για τη  σχολική 

μονάδα.  

Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στη δική 

σας συμμετοχή, των παιδιών σας και της τοπικής 

κοινωνίας. 

Την προσπάθεια αυτή μπορούν να ενισχύσουν 

ταβέρνες/εστιατόρια/ψησταριές και όποια άλλη σχετική 

επιχείρηση, δωρίζοντας στο σχολείο όλο ή μέρος της 

ποσότητας που συγκεντρώνει.  

Η Τηγανοκίνηση τοποθετεί μικρό δοχείο στο 

υποστατικό και πιστώνει το λάδι που συλλέγει, στη μερίδα 

του σχολείου που θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης.  

Σας προσκαλούμε να μαζεύετε τα χρησιμοποιημένα 

τηγανέλαιά σας και να τα μεταφέρετε στο σχολείο 

ενισχύοντας αυτή τη συλλογική προσπάθεια  

 Ανακύκλωση μπαταριών 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων υπάρχει ειδικός κάδος 

συλλογής μπαταριών ΑΦΗΣ. 

 Συλλογή πλαστικών πωμάτων 

Στόχος της συλλογής αυτής είναι η ενίσχυση του 

Αντιρευματικού Συνδέσμου στην εκστρατεία του. 

 

 

18 Φεβρουαρίου 

Επίσκεψη Α΄ τάξης στο Πάρκο 

Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

19 Φεβρουαρίου 

Διάλεξη με θέμα «Οδική 

ασφάλεια» στους μαθητές των 

Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 

20 Φεβρουαρίου 

Τσικνοπέμπτη 

24 Φεβρουαρίου 

Διάλεξη από την Επισκέπτρια 

Υγείας κ. Τζωρτζίνα Γεωργίου, με 

θέμα «Αγαπώ την καρδιά μου» 

στους μαθητές της Δ΄ τάξης. 

26 Φεβρουαρίου 

Διάλεξη του Συνδέσμου Γονέων 

(προς τους γονείς) με θέμα «Τα 

όρια στη διατροφή των παιδιών». 
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3. Εκδήλωση Τσικνοπέμπτης 

Όπως κάθε χρόνο, το πρόγραμμα του σχολείου θα 

διαφοροποιηθεί. Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 

παραδοσιακά παιχνίδια. Ο Σύνδεσμος Γονέων θα 

προσφέρει στα παιδιά σουβλάκια. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον 

Σύνδεσμο Γονέων για τη συνεισφορά του. 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό 

πρόγραμμα θα δοθούν έγκαιρα. 

 

 

4. Μουσείο Παραμυθιού 

Το Μουσείο του Παραμυθιού άνοιξε τις πύλες του 

στις 23 Φεβρουαρίου 2017 και προσκαλεί μικρούς 

μεγάλους στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. 

Στο Μουσείο Παραμυθιού μικροί και μεγάλοι 

μπορούν να εξερευνήσουν το Παραμύθι μέσα από 

διαδραστικά εκθέματα. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να 

θαυμάσουν σπάνια βιβλία και έργα τέχνης που είναι 

εμπνευσμένα από τα παραμύθια. Τέλος, μπορούν να 

μελετήσουν το παραμύθι μέσα από τη συλλογή που 

φιλοξενεί το μελετητήριο. 

Όλα τα παιδιά του σχολείου θα έχουν την ευκαιρία 

να εξερευνήσουν το Μουσείο Παραμυθού μέσα από 

επισκέψεις που προγραμματίστηκαν για τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

 

5. Ξεχασμένα ρούχα 

Σας υπενθυμίζουμε ότι πολλά ρούχα βρίσκονται σε 

κουτιά στη σκηνή του θεάτρου. Μπορείτε να αναζητήσετε 

τα δικά σας.  

Στο τέλος Φεβρουαρίου, όσα απομείνουν θα 

πλυθούν και θα δοθούν σε άπορες οικογένειες του 

σχολείου μας. 
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6. Μαθηματική Ολυμπιάδα 

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2020. 

Είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσουν τα παιδιά τις 

δυνατότητές τους σε ένα παγκύπριο διαγωνισμό 

Μαθηματικών. Περισσότερες πληροφορίες έχουν ήδη 

δοθεί σε σχετική ανακοίνωση.  

 

7. Πρόγραμμα ξοδεύοντας έξυπνα «JA More than 

money» 

Το πρόγραμμα αυτό εισάγει τους/τις μαθητές/τριες 

της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σε έννοιες 

οικονομικού εγγραμματισμού και επιχειρηματικότητας, ενώ 

ταυτόχρονα καλλιεργεί δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η 

ανάληψη κινδύνου, η υπευθυνότητα, η λήψη αποφάσεων 

και η πρωτοβουλία. 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει σε 3 

ογδοντάλεπτες συναντήσεις από 1η Φεβρουαρίου μέχρι τα 

τέλη Μαρτίου 2020. 

 

8. Προσωπικές συναντήσεις με γονείς 

μαθητών/μαθητριών 

Στο πλαίσιο της εισαγωγής του Ενιαίου Συστήματος 

Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας από το ΥΠΠΑΝ, το 

σχολείο έχει προγραμματίσει προσωπική συνάντηση του 

υπεύθυνου εκπαιδευτικού της κάθε τάξης με τους γονείς 

του κάθε μαθητή/μαθήτριας. Στις συναντήσεις αυτές θα 

ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού σας με βάση το 

περιεχόμενο της Σχολικής Έκθεσης Προόδου (ΣΕΠ). 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σχολείο 

  
 


