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Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο – Μάρτιος 2020 
 

Δημοτικό Σχολείο 

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

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

«Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις» 

 

Οδυσσέας Ελύτης 

 
 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Με την ευκαιρία της τρίτης επικοινωνίας μαζί σας, 

καλωσορίζουμε την άνοιξη με όλα τα ελπιδοφόρα και 

χαρούμενα μηνύματα που φέρνει μαζί της.  

 
   

Τα πιο σημαντικά νέα  

1. Σχολικό Πρόγραμμα για Παροχή Φρούτων, Λαχανικών 

και Γάλακτος στο Δημοτικό σχολείο 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, το σχολείο μας είναι 

ενταγμένο στο Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης 

Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος στα Σχολεία που 

εφαρμόζεται από το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου 

Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να επιτευχθεί η 

αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων και των 

λαχανικών στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών στα 

πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής. Έρευνες έχουν δείξει ότι  

τα άτομα που καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά και γάλα 

 

Δραστηριότητες 

 

3 Μαρτίου 

Επίσκεψη Στ΄2 τάξης στο 

Μουσείο Παραμυθιού. 

Παρακολούθηση θεατρικής 

παράστασης  «Αλαντίν» από Α΄, 

Β΄, Γ΄ τάξεις. 

4 Μαρτίου 

Συμμετοχή Στ΄1 τάξης στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Ξοδεύοντας έξυπνα». 

9 Μαρτίου 

Επίσκεψη Ε΄1 τάξης στο Μουσείο 

Παραμυθιού. 

 Συμμετοχή Στ΄2 τάξης στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Ξοδεύοντας έξυπνα». 

10 Μαρτίου 

Επίσκεψη Ε΄2  τάξης στο 

Μουσείο Παραμυθιού. 
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κατά την παιδική τους ηλικία συνεχίζουν να τα 

καταναλώνουν και στην ενήλικη ζωή τους 

Το Σχέδιο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να 

λαμβάνουν φρούτο, λαχανικό και γάλα δωρεάν στο 

σχολείο από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 27 Μαΐου.  

Τα φρούτα και λαχανικά θα δίνονται  στα παιδιά 

πλυμένα και έτοιμα προς κατανάλωση κάθε Τρίτη και 

Πέμπτη, το 2ο ή το 3ο διάλειμμα. 

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, το 1ο 

διάλειμμα, θα δίνεται στα παιδιά σε ατομική συσκευασία 

των 250 ml  ημιαποβουτηρωμένο, φρέσκο γάλα. 

 

 

2. Ασφάλεια των παιδιών πριν και μετά τη λήξη των 

μαθημάτων 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΥΠΠΑΝ, τα 

παιδιά πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο στις 7:30 και να 

αποχωρούν στις 1:05. Tο προσωπικό του σχολείου δεν 

φέρει ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών που έρχονται 

στο σχολείο πριν τις 7:30 π.μ. ή που παραμένουν στην αυλή 

του σχολείου μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα του Σχολείου θα  πρέπει όμως να μας 

βοηθήσετε για να το διασφαλίσουμε: 

1. Φροντίζετε να έρχονται τα παιδιά έγκαιρα στο σχολείο, 

και συγκεκριμένα μεταξύ 7:30 – 7:45 π.μ. 

2. Να μεριμνάτε, όπως τα παιδιά αποχωρούν το 

συντομότερο από το σχολείο. 

 

 

3. Θυροτηλέφωνο 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των σχολικών 

μονάδων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, έχει 

ολοκληρωθεί η τοποθέτηση περίφραξης και 

θυροτηλέφωνου στην είσοδο του σχολείου.  

Πλέον, η είσοδος  στο σχολείο και η έξοδος από αυτό 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του είναι ελεγχόμενη από 

θυροτηλέφωνο με καταγραφή των προσώπων που 

μπαινοβγαίνουν.  

 

 

 

11 Μαρτίου 

Επίσκεψη Στ΄1 τάξης στο 

Μουσείο Παραμυθιού. 

Γιορτή του Δέντρου από Β΄ τάξη. 

12 Μαρτίου 

Εκπαιδευτική εκδρομή Β΄ 

τριμήνου για όλες τις τάξεις. 

16 Μαρτίου 

Συμμετοχή Στ΄2 τάξης στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Ξοδεύοντας έξυπνα». 

17 Μαρτίου 

Επίσκεψη Α΄1 τάξης στο Μουσείο 

Παραμυθιού. 

20 Μαρτίου 

Συμμετοχή Στ΄2 τάξης στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Ξοδεύοντας έξυπνα». 

23 Μαρτίου 

Επίσκεψη Α΄2 τάξης στο Μουσείο 

Παραμυθιού. 

24 Μαρτίου 

Επίσκεψη Δ΄ τάξης στο Μουσείο 

Παραμυθιού. 

Γιορτή 25ης Μαρτίου από Γ΄ τάξη. 

27 Μαρτίου 

Γιορτή 1ης Απριλίου από Ε΄2 τάξη 

31 Μαρτίου 

Επίσκεψη της Β΄1 και της Β΄2 στο 

Μουσείο Παραμυθιού. 
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4. Συναντήσεις με τη Διευθύντρια  

Για λόγους που άπτονται της εύρυθμης και ομαλής 

λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας, σε περίπτωση που 

θέλετε να συζητήσετε κάποιο σημαντικό θέμα με τη 

Διευθύντρια του σχολείου, είναι αναγκαία η διευθέτηση 

ραντεβού. Είναι σημαντικό προκειμένου να υπάρχει η 

δυνατότητα οργάνωσης του δικού σας προγράμματος, 

αλλά και της Διευθύντριας.  

 

5. Πρόγραμμα «Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς 

(SWPBS)» 

Στο σχολείο μας, πέρα από την μάθηση, δίνουμε 

ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων 

και την  πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς. Επίσης, προωθείται η  καλλιέργεια υγιούς, 

φιλικού, ασφαλούς και θετικού κλίματος στο πλαίσιο του 

σχολείου. Απώτερος σκοπός η μεγιστοποίηση της 

μαθησιακής, συναισθηματικής και κοινωνικής επίδοσης 

όλων των μαθητών/τριών. 

 Έτσι, από τον Ιανουάριο τα παιδιά διδάσκονται για 

το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι σε 

καθημερινές καταστάσεις του σχολείου. Οι διδασκαλίες 

εστιάζουν σε δεξιότητες και ρουτίνες, για τις οποίες έχει 

ληφθεί απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη όλου του 

εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Υπενθυμίζουμε ότι οι αξίες που έχουμε επιλέξει να 

προωθήσουμε είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ, η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ και η 

ΑΠΟΔΟΧΗ.  

Στα πλαίσια αυτών των αξίων, αυτή την περίοδο τα 

παιδιά́ διδάσκονται τις κοινωνικές δεξιότητες: «Μαθαίνω να 

επιστρέφω στην τάξη με ασφάλεια και να ετοιμάζομαι» και 

«Είμαι ενεργός ακροατής». Καλό́ θα ήταν να συζητήσετε και 

στο σπίτι αυτές τις δεξιότητες ώστε τα παιδιά́ να 

κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία και την αξία τους και 

να εδραιωθούν καλύτερα.  

 Μέσω της εφαρμογής του έργου SWPBS (το οποίο 

είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο σε χιλιάδες σχολεία στο 
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εξωτερικό), τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της σχολικής 

μας μονάδας είναι τα εξής: 

Α) Η αύξηση της θετικής συμπεριφοράς 

Β) Η βελτίωση και ενδυνάμωση των ανθρώπινων 

σχέσεων στο πλαίσιο του σχολείου 

Γ) Η μείωση των αρνητικών συμπεριφορών 

Δ) Η ενίσχυση των κινήτρων και της εμπλοκής των 

μαθητών/τριων στη μάθηση και στο σχολείο γενικότερα 

Ε ) Βελτίωση συναισθηματικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης 

ΣΤ) Δημιουργία ασφαλέστερου και θετικότερου 

σχολικού κλίματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σχολείο   
 

 

 

“ ….να γίνομαι άνεμος 

για το χαρταετό και 

χαρταετός για τον 

άνεμο, ακόμη και όταν  

ουρανός δεν υπάρχει”. 

«Ο μικρός Ναυτίλος» 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


