ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
4/2/2019

Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επίσημος έλεγχος του σχολικού μας
κυλικείου από την Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων.
Η διευθύντρια του σχολείου συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα: «Η
ελληνική γλώσσα είναι ψυχή … είναι φως» που πραγματοποιήθηκε
στο Καλλινίκειο Μουσείο στην κοινότητα της Αθηένου.

5/2/2019

Παιδιά της Στ’ τάξης, μαζί με τη Β.Δ. κ. Άννα Λαπαθιώτου
συμμετείχαν σε ημερίδα με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο»
στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.
Τα παιδιά και οι γονείς της Α’ τάξης κάθισαν στο ίδια θρανία και
έκαναν μαθηματικές δραστηριότητες με την καθοδήγηση της
δασκάλας της Α’ τάξης, κ. Μαρίας Λοϊζίδου. Στη συνέχεια οι γονείς
ενημερώθηκαν για τους στόχους της Α΄ τάξης για το δεύτερο
τρίμηνο.

6/2/2019

7/2/2019

8/2/2019

Ο αστυνομικός της γειτονιάς, κ. Γιώργος Χάγιαννης παρουσίασε στα
παιδιά διάλεξη για την οδική ασφάλεια.

Η διευθύντρια του σχολείου παρουσίασε το θέμα της σχολικής
ετοιμότητας και της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό Σχολείο, στους γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν την
επόμενη χρονιά στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κόρνου.

Επίσκεψη του συμβούλου πληροφορικής στο σχολείο μας.

Η εκπαιδευτικός της Ε΄τάξης, κ. Άντρια Πογιατζή συμμετείχε σε
ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας.

12/2/2019

Τα παιδιά των Ε΄ και Στ΄ τάξεων συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Προσέχουμε τη θάλασσα σαν τα μάτια μας» στο
Περιβαλλοντικό Κέντρο του Κάβο Γκρέκο.
Τα παιδιά της προδημοτικής του Δημοσίου Νηπιαγωγείου Κόρνου
συμμετείχαν σε δραστηριότητες φιλαναγνωσίας μαζί με τους μαθητές
της Α’ τάξης. Το μάθημα παρουσίασε η εκπαιδευτικός, υπεύθυνη της
Α’ τάξης, κ. Μαρία Λοϊζίδου και έγινε στα πλαίσια του σχεδίου
δράσης για ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Σχολείο.

13/2/2019

Καθηγήτρια Γαλλικών του Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίας
Βαρβάρας επισκέφθηκε το σχολείο μας και δίδαξε στα παιδιά της
Στ΄ τάξης το μάθημα των Γαλλικών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να
έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με ένα εντελώς καινούριο
θέμα που δεν το διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο.
Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση – σεμινάριο σε σχολική
βάση για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η ψυχολόγος, κ.
Χριστιάνα Δίπλη, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς το θέμα της
καλλιέργειας κουλτούρας υπευθυνότητας στους μαθητές.

14/2/2019

Η διευθύντρια συμμετείχε σε δίκτυο διευθυντών σχολείων που
βρίσκονται υπό την ευθύνη της Ε.Δ.Ε. Δρ. Δήμητρας Μέσσιου στο
Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού Λάρνακας.

15/2/2019
Η εκπαιδευτικός κ. Έλενα Κουμέρα, παρακολούθησε δειγματικό
μάθημα Εικαστικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής.

18/2/2019

Η Ε.Δ.Ε. Δρ. Δήμητρα Μέσσιου επισκέφθηκε το σχολείο μας για
παρακολούθηση μαθημάτων και συμβουλευτική.

20/2/2019

Πραγματοποιήθηκε Οικολογική Ημερίδα με θέμα την ενέργεια με
συμμετοχή όλων των παιδιών του σχολείου. Την ευθύνη για τη
διοργάνωση της ημερίδας είχε η Β.Δ. κ. Άννα Λαπαθιώτου.

21/2/2019

Η εκπαιδευτική ψυχολόγος του σχολείου, κ. Άντρια Οδυσσέως
μίλησε στους γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου που θα
φοιτήσουν την επόμενη χρονιά στο δημοτικό σχολείο για τον ρόλο
τους στην ομαλή μετάβαση των παιδιών τους στο σχολείο.

22/2/2019

Η δασκάλα Μουσικής, κ. Ζωή Γιάγκου συμμετείχε σε δίκτυο
εκπαιδευτικών Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα.

25 και 26 Ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας οργάνωσε έκθεση βιβλίου
Φεβρουαρίου την οποία και επισκέφθηκαν όλοι οι μαθητές μας.
2019
26/2/2019

Η εκπαιδευτικός της Ε’ τάξης, κ. Άντρια Πογιατζή παρακολούθησε
επιμόρφωση για το μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στο
Δημοτικό Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.

27/2/2019

Τα παιδιά των Ε’ και Στ’ τάξεων συμμετείχαν σε θεατροπαιδαγωγικά
προγράμματα που παρουσίασε η θεατροπαιδαγωγός Δρ. Νάντια
Τομασίδου.

28/2/2019

Τσικνοπέμπτη: Ο Σύνδεσμος Γονέων πρόσφερε σουβλάκια σε όλα τα
παιδιά του σχολείου.

Οι μαθητές μας συμμετείχαν σε αποκριάτικες δραστηριότητες που
έγιναν στις τάξεις λόγω του άστατου καιρού.
Τα παιδιά συμμετείχαν στην εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα
σπάνιων γενετικών παθήσεων «WEAR THAT YOU CARE»,
φορώντας τζιν και άσπρες φανελίτσες.

