ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τ

ρίτη, 10 – Πέμπτη 12 Ιανουαρίου

Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά
2017-2018.
Η εγγραφή των παιδιών που θα πάνε Β΄, Γ΄,
Δ΄, Ε΄ και Στ΄τάξη θα γίνει από τα ίδια τα
παιδιά αφού φέρουν συμπληρωμένη και
υπογραμμένη από τους γονείς τους τη βεβαίωση
που τους δόθηκε.
Για την εγγραφή στην Α΄τάξη είναι απαραίτητα
τα δικαιολογητικά που έχουν δοθεί από τις
διευθύνσεις των νηπιαγωγείων στα οποία
φοιτούν τα παιδιά.

Τ

ρίτη, 17 Ιανουαρίου

Τα παιδιά των Δ’ τάξεων θα επισκεφθούν
την Έκθεση με θέμα « Ο αρχαίος ελληνικός
πολιτισμός και οι σημαντικότερες εφευρέσεις
των αρχαίων Ελλήνων» στην αίθουσα
Τρακασόλ .

Τ

ρίτη, 17 Ιανουαρίου

Έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Βιολογική Διατροφή για τα παιδιά».
Θα συμμετέχουν μαθητές των Ε΄ και
Στ΄τάξεων.

Τ

ετάρτη 18 Ιανουαρίου

Σεμινάριο με θέμα «Ασφαλή Χρήση του
Διαδικτύου». Θα το παρακολουθήσουν οι
μαθητές των Ε΄και Στ΄τάξεων.

Π
Τ

έμπτη, 19 Ιανουαρίου

Π

αρασκευή, 27 Ιανουαρίου
Ενδοσχολική εκδήλωση αφιερωμένη στη

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

Ενδο τμηματική εκδ ήλωση για τα
ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.
ετάρτη, 25 Ιανουαρίου
Ενημέρωση γονέων για τη συμμετοχή των
μαθητών των Στ΄τάξεων στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Δάφνη» κατά του εκφοβισμού.

γιορτή των γραμμάτων. Το καλλιτεχνικό μέρος
θα παρουσιάσουν οι μαθητές των Β΄τάξεων. Η
γιορτή αρχίζει στις 11:00 π.μ.

Δ

ευτέρα, 30 Ιανουαρίου

Σχολική αργία. Ημέρα Τριών Ιεραρχών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Ιανουάριος 2017

Αγαπητοί Γονείς,
Χρόνια πολλά!
Καλή χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά και
ευτυχία για σας και τις οικογένειές σας.
Με τη νέα χρονιά ας βάλουμε όλοι στόχους
για νέο ξεκίνημα, νέες ελπίδες και αναζωογονημένα όνειρα!

 Μην αποτρέπετε το παιδί σας από το να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Ενημερώστε το για
τους κινδύνους που κρύβει και μάθετε το να
προστατεύεται από αυτούς.

 Κράτησε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης του
ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου από όλους. Αν
πιστεύεις ότι κάποιος έμαθε τον κωδικό πρόσβασής σου, άλλαξέ τον αμέσως.

 Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε επιβλέψιμο μέρος του σπιτιού όπως το σαλόνι και
όχι σε απομονωμένους χώρους όπως το
υπνοδωμάτιο του παιδιού σας.

 Ποτέ μη δεχτείς να συναντήσεις αγνώστους
που γνώρισες στο Διαδίκτυο. Εάν θελήσεις να
συναντήσεις κάποιον, φρόντισε αυτό να γίνεται
πάντα σε δημόσιο χώρο και με τη συνοδεία του
γονιού σου ή ενός ενήλικα τον οποίο εμπιστεύεσαι.

 Συμβουλεύετε το παιδί σας να μη δίνει προσωπικά του στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφίες, κτλ.) σε
αγνώστους που συναντά στο Διαδίκτυο.
 Επιβλέπετε το παιδί σας όταν χρησιμοποιεί τα
chatrooms (χώρους συνομιλίας). Μην αφήνετε το παιδί σας να συναντήσει κάποιον που
γνώρισε μέσα από το Διαδίκτυο.
 Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση ιστοσελίδων με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία του. Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα λογισμικό
φίλτρο που απαγορεύει την προσπέλαση σε
ανάρμοστες ιστοσελίδες του Διαδικτύου.
Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικές με το διαδίκτυο και
τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, αλλά και καταγγελίες,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 70000116.

 Όταν συνομιλείς σε κάποιο chatroom να είσαι
ιδιαίτερα προσεκτικός/ή και μη δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική
σου διεύθυνση, τη διεύθυνση του σπιτιού ή του
σχολείου σου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σου.
 Να αποφεύγεις τις ιστοσελίδες για τους «άνω
των 18 ετών». Οι προειδοποιήσεις είναι για να
μας προστατεύουν. Είναι προτιμότερο να ανακαλύψεις ιστοσελίδες με επιμορφωτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο ανάλογο
με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά σου.
 Είναι σημαντικό να μην ανοίγεις ηλεκτρονικά
μηνύματα που έλαβες από αγνώστους. Ποτέ
μην ανοίξεις συνημμένα αρχεία που έλαβες από
τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα γιατί μπορεί να
μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σου.

