
Ενημερωτικό Δελτίο 2 

              Αναμνήσεις του Οκτώβρη… 

Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β’ 
Γρεβενών, 2401, Έγκωμη, Λευκωσία 

Τηλ.: 22353674 – Φάξ: 22658838  
Email: dim-makedonitissa2-lef@schools.ac.cy 

 

 Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  2 0 1 7 — 2 0 1 8  

28-29/9/17 Συμμετοχή του σχολείου μας στον έρανο του ΠΑΣΥΚΑΦ. Το 

ποσό που συνέλεξαν τα παιδιά του σχολείου θα μας ανακοινωθεί από τον 

Σύνδεσμο σε κατοπινό στάδιο. Συγχαρητήρια σε όλους! 

9/10/17 και 17/10/17 Συμμετοχή των E΄ και Στ΄τάξεων του σχολείου μας στο Πρόγραμμα 

«Γνωριμία με τα ναυταθλήματα» που έγινε στην Αγία Τριάδα στον Πρωταρά. Τα παιδιά πέρασαν 

μια αξέχαστη εμπειρία και τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τα αθλήματα: ιστιοσανίδα, 

καγιάκ,  ελεύθερο κολύμπι, beach tennis και beach volley. 

27/10/17 Ενδοσχολικός Εορτασμός για 

την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Στη γιορτή έλαβαν μέρος παιδιά από την 

Προδημοτική τάξη του Νηπιαγωγείου, 

καθώς και οι Ε’1 και Ε΄2 τάξεις του 

σχολείου μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα 

παιδιά!  

28/10/16 Συμμετοχή του σχολείου μας 

στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων 

Πάντων και κατάθεση στεφάνου από τα 

μέλη του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου. Τα παιδιά συνόδευσαν οι 

εκπαιδευτικοί κ. Μυρτώ Χριστοφίδου και 

κ. Δήμητρα Χαραλάμπους. 

Κατά το μήνα Οκτώβριο διοργανώθηκαν στο σχολείο 

μας βιωματικά εργαστήρια Ρομποτικής σε 

συνεργασία με λειτουργούς του οργανισμού Gardet. 

Στα εργαστήρια έλαβαν μέρος όλες οι τάξεις του 

σχολείου μας. Η Ρομποτική είναι ένα από τα πλέον 

σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

τα παιδιά μας συμμετείχαν με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. 

Στις 12/10/2017, έγινε η εκλογή του Κεντρικού μαθητικού 

συμβουλίου του Σχολείου από τα παιδιά των συμβουλίων των 

τάξεων, Το αποτέλεσμα έχει ως εξής: 

 

Πρόεδρος: Ευδοκία Χριστοφόρου (Στ΄2)                         

Αντιπρόεδρος: Πέτρος Καλύβας (Ε΄2)                                                                                       

Γραμματέας: Σοφία Σιεκκερή (Ε΄1)                  

Ταμίας: Σωτήρης Νικολάου(Στ΄1)                    

Μέλη:  Ισαβέλλα Σάββα (Στ 1)   

            Εβελίνα Αγαθαγγέλου (Ε΄1) 

18/10/17  
Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε  η 

καθιερωμένη συνάντηση 

Γονέων– Εκπαιδευτικών, όπου 

οι γονείς είχαν την ευκαιρία να 

γνωριστούν με το προσωπικό 

το υ  σχολ ε ίο υ  κ αι  να 

ενημερωθούν για τον τρόπο 

εργασίας κάθε εκπαιδευτικού, 

αλλά και τρόπους στήριξης των 

παιδιών τους. 

31/10/17  Πρώτη εκπαιδευτική 

εκδρομή των παιδιών του σχολείου 

μας. 

20/10/17 Η Unicef πραγματοποιήσε παζαράκι στο 

σχολείο μας με σκοπό την ενίσχυση και βοήθεια 

παιδιών  που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. 



  21/12/17 Κοινός εκκλησιασμός του 

σχολείου ενόψει των εορτών των 
Χριστουγέννων. 

22-23/11/17 Χριστουγεννιάτικη φωτογράφηση 

των παιδιών του σχολείου μας. Τα παιδιά τις 
δύο αυτές μέρες μπορούν να προσέλθουν στο 
σχολείο με τα ρούχα της αρεσκείας τους. ( 22/11 
Δ’, Ε’, Στ’ τάξεις και 23/11  Α’, Β’ , Γ’ τάξεις ). 

16/11/17  Διάλεξη με 

θέμα « Safe Internet” 
από λειτουργό της CYTA 
προς τους μαθητές των 
Γ΄- Στ΄ τάξεων. 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον 
χώρο της κρατικής έκθεσης με τίτλο: «Ο 

πλανήτης σε χρειάζεται» 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμο 
περιβαλλοντική εκπαιδευτική έκθεση, η οποία 
σχεδιάστηκε από το Μουσείο Επιστημών του 
Λονδίνου, έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες του 
κόσμου και έχει δεχτεί πέραν του 1.5 
εκατομμυρίου επισκέπτες. 
Στόχος της έκθεσης είναι να δώσει την ευκαιρία 
στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και 
σε όλους τους πολίτες να μελετήσουν το ζήτημα 
των κλιματικών αλλαγών και την περιορισμένη 
διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων του πλανήτη, 
κατά τρόπο διαδραστικό, μέσα από 
αλληλεπιδραστικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα 
στο χώρο. 
Πρόγραμμα επισκέψεων τμημάτων: 
14/11/17 : Α΄και Β΄τάξεις 
28/11/17 : Ε΄και Στ΄τάξεις 
13/12/17: Γ΄και Δ΄τάξεις 

 Τι προγραμματίζουμε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο... 

 13/11/17  Σχολική αργία— Ονομαστική Εορτή 

Αρχιεπισκόπου  

 23/11/17 Επίσκεψη των Στ΄τάξεων του σχολείου 

μας στο Προεδρικό, στην Παλιά Λευκωσία και στα 
αρχοντικά της περιοχής. Η επίσκεψη αποτελεί 
δραστηριότητα της ενότητας των Ελληνικών με 
θέμα την κατοικία.  

21/11/17:  

• Συμμετοχή των παιδιών των Δ΄τάξεων σε 
αθλητική ημερίδα στο Πολυπροπονητήριο 
«Ευάγγελος Φλωράκης». 

• Οι Ε΄ τάξεις θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη 
στο Βυζαντινό Μουσείο και θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα:                  
« Ταξίδι στη Βυζαντινή Τέχνη».  

12/12/17 Βραδινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

σχολείου. Τη γιορτή θα μας παρουσιάσουν τα 
παιδιά των Γ΄και Δ΄ τάξεων. 

7/11/17 Οι μαραθωνοδρόμοι του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου» 

επισκέφθηκαν το σχολείο μας στα πλαίσια του παγκύπριου εράνου του 
Ραδιομαραθωνίου. Τα παιδιά του σχολείου μας πρόσφεραν με αγάπη το ποσό 
των €488. 

24/11/17 Επίσκεψη στο σχολείο μας της 

Ελληνίδας συγγραφέως και αφηγήτριας Εύης 
Γεροκώστα, η οποία θα αφηγηθεί 
ιστορίες στα παιδιά των Γ’ και Δ’ 
τάξεων, στα πλαίσια του 
Προγράμματος καλλιέργειας της 
φιλαναγνωσίας. 

30/11—1/12/17 Τα παιδιά των Γ1 και Γ2 

τάξεων θα συμμετέχουν σε διήμερο 

π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  σ τ ο 

Περιβαλλοντικό Κέντρο Πεδουλά. Τα παιδιά θα 

συνοδέψουν οι δάσκαλοί τους και θα 

διανυκτερεύσουν στο Περιβαλλοντικό Κέντρο. 


