ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
4/3/2019

Η Β.Δ. κ. Νικολέτα Αυγουστή παρακολούθησε ενημερωτική διάλεξη
για το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ERASMUS+ στο οποίο συμμετέχει το
σχολείο μας.

6/3/2019
Τα παιδιά των Δ’ και Α’ τάξεων συμμετείχαν σε θεατροπαιδαγωγικό
πρόγραμμα με θέμα «Θέατρο και Φιλαναγνωσία» που παρουσίασε η
θεατροπαιδαγωγός Δρ. Νάντια Τομασίδου.

8/3/2019

Πραγματοποιήθηκε
σχολείου μας.

πολυθεματική

συνάντηση

για

μαθητή

του

11/3/2019 Καθαρή Δευτέρα: Αργία

13/3/2019 Τα παιδιά της Στ΄ τάξης επισκέφθηκαν το Περιφερειακό Γυμνάσιο
Αγίας Βαρβάρας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για Ομαλή
Μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο.

14/3/2019 Εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ επισκέφθηκαν το σχολείο μας για
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα που τους αφορούν.

15/3/2019 Τα παιδιά των Β’ και Γ’ τάξεων συμμετείχαν σε θεατροπαιδαγωγικό
πρόγραμμα με θέμα τον ρατσισμό και την καλλιέργεια της αποδοχής
της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τη
θεατροπαιδαγωγό, Δρ. Νάντια Τομασίδου.

21/3/2019 Παιδιά του σχολείου μας παρακολούθησαν τη γενική πρόβα για τον
εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
Τα παιδιά της Γ΄ τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας,
επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας μαζί με
παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Σιας.

22/3/2019 Πραγματοποιήθηκε ο ενδοσχολικός εορτασμός για την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Σε αυτόν συμμετείχαν οι μαθητές
των Α΄και Ε’ τάξεων και παιδιά του Δημόσιου Νηπιαγωγείου
Κόρνου. Η συμμετοχή των παιδιών έγινε στα πλαίσια του Σχεδίου
Δράσης για Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό
Σχολείο. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η εκπαιδευτικός, κ.
Άντρια Πογιατζή. Γονείς των παιδιών της Ε’ τάξης παρακολούθησαν
την εκδήλωση.
Την ίδια ημέρα, τα παιδιά των Ε’ και Στ’ τάξεων εξετάστηκαν από
την Επισκέπτρια Υγείας για αχρωματοψία και παθήσεις της
σπονδυλικής στήλης.

25/3/2019 Σχολική αργία
Μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων συμμετείχαν στην παρέλαση για την
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 που πραγματοποιήθηκε στην
κοινότητα της Μοσφιλωτής.

27/3/2019 Πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
σχολείου μας.

28/3/2019 Παιδιά του σχολείου μας παρακολούθησαν τη γενική πρόβα για τον
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 1ης Απριλίου.

29/3/2019 Πραγματοποιήθηκε ο ενδοσχολικός εορτασμός για την Εθνική
Επέτειο της 1ης Απριλίου. Στον εορτασμό συμμετείχαν τα παιδιά των
Δ’ 1 και Β’ τάξεων και τον συντονισμό ανέλαβε η εκπαιδευτικός κ.
Ειρήνη Κωνσταντίνου Μαλιάππη. Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι
γονείς των παιδιών των Δ’ 1 και Β’ τάξεων.

