ΓΚΔΗΛΩΣΓΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΓΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τ

εηάνηε, 30 Σεπηεμβνίμο

Γημνηή γηα ηε Μένα ηεξ Κοπνηαθήξ Ακελανηεζίαξ. Πανμοζίαζε από ηα παηδηά ηεξ Γ΄3.
Σομμεηέπεη ε πμνςδία ημο ζπμιείμο.
Ώνα 11:00. Γμκείξ εοπνόζδεθημη.
Γπίζεμε ζημιή

Π
Τ

Τ

νίηε, 27 Οθηωβνίμο

Γζκηθή Γημνηή ηεξ 28εξ Οθηςβνίμο. Πανμοζηάδμοκ ηα παηδηά ηςκ Ση΄ηάλεςκ. Σομμεηέπεη ε πμνςδία ημο ζπμιείμο.
Ώνα 11:00. Γμκείξ εοπνόζδεθημη.
Γπίζεμε ζημιή

ΚΓ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΟΛΓΙΟ
ΓΚΑΛΗΣ ΛΓΜΓΣΟΥ
Κοπνίδμξ 11, 3110 Λεμεζόξ
Αν. Τειεθώκμο: 25692790
Αν.Τειεμμμηόηοπμο: 25692795

Τ

εηάνηε, 28 Οθηωβνίμο

Σπμιηθή ανγία. Γζκηθή Γημνηή.

ΓΝΗΜΓΡΩΤΙΚΟ
ΔΓΛΤΙΟ
Οθηώβνημξ 2015

έμπηε, 1 Οθηωβνίμο

Σπμιηθή ανγία. Μένα ηεξ Κοπνηαθήξ Ακελανηεζίαξ.

εηάνηε, 7 Οθηωβνίμο

Γπίζθερε Παηδηάηνμο γηα ηα παηδηά Α΄1
θαη Α΄2. Λεπημμένεηεξ από ηε Γναμμαηεία ημο
Σπμιείμο.

Π

έμπηε, 15 Οθηωβνίμο

Π

αναζθεοή 16 Οθηωβνίμο

Αγαπεημί Γμκείξ,

Γεκηθή Σοκέιεοζε Σοκδέζμμο Γμκέςκ θαη
Κεδεμόκςκ.
Φώνμξ: Θέαηνμ Σπμιείμο, Ώνα : 7:00μ.μ.

Τα παηδηά ηςκ Γ’ ηάλεςκ ζα ζομμεηάζπμοκ ζημ Γθπαηδεοηηθό πνόγναμμα ζημ Μμοζείμ Γθπαίδεοζεξ ΠΟΓΔ ζημ πςνηό Βάζα Κμηιακίμο.
Τημή ιεωθμνείμο : €6
Ώνα επηζηνμθήξ : 1:00 μ.μ.

ΣΦΟΛΙΚΟ ΤΑΜΙΓΥΤΗΡΙΟ
Η ιεηημονγία ημο ζπμιηθμύ ηαμηεοηενίμο ανπίδεη ζηηξ 12 Οθηωβνίμο.

Γεηα ζαξ θαη θαιό μήκα!
Με ηεκ εοθαηνία ηεξ πνώηεξ επηθμηκςκίαξ
μαδί ζαξ, ζαξ εοπόμαζηε θαιή ζπμιηθή
πνμκηά!
Σημ Γκεμενςηηθό Δειηίμ ημο Οθηςβνίμο
ζα βνείηε ηηξ ζεμακηηθόηενεξ εθδειώζεηξ,
πμο πνμγναμμαηίδεη ημ ζπμιείμ μαξ γηα ημ
μήκα, θαζώξ θαη πνήζημεξ ακαθμηκώζεηξ.

Αγαπεημί μαζεηέξ, μαζήηνηεξ θαη γμκείξ,
Η ζεμαζία ηεξ ηήνεζεξ ηςκ ζπμιηθώκ θακόκςκ
είκαη πμιύ μεγάιε γηαηί απμηειμύκ πνμϋπμζέζεηξ γηα κα πναγμαημπμηείηαη ακεκόπιεηα, μεζμδηθά θαη απμηειεζμαηηθά ημ ένγμ ημο ζπμιείμο.
Οη ζοκζήθεξ αοηέξ απμβιέπμοκ ζηε δηαμόνθςζε εκόξ παηδαγςγηθμύ θαη δηδαθηηθμύ θιίμαημξ
ημ μπμίμ ελαζθαιίδεη ηε ζοκενγαζία ηςκ μειώκ
ηεξ ζπμιηθήξ θμηκόηεηαξ, πςνίξ εκηάζεηξ θαη
ζογθνμύζεηξ αιιά με αζθάιεηα, αμμηβαίμ ζεβαζμό, ακμπή θαη ακαγκώνηζε.
Σημ πιαίζημ αοηό μ όνμξ "ζπμιηθή πεηζανπία"
απμθηά δεμμθναηηθό πενηεπόμεκμ θαη ακαδεηθκύεηαη ζε βαζηθό πμημηηθό ζημηπείμ ημο ζύγπνμκμο δεμμθναηηθμύ ζπμιείμο.

Η αζθάιεηα ηωκ παηδηώκ
είκαη πνωηανπηθό μέιεμά
μαξ γη’ αοηό παναθαιμύμε
ημοξ γμκείξ κα ζοκενγαζημύκ μαδί μαξ ζε ό,ηη έπεη
ζπέζε με ηεκ αζθάιεηα ηωκ
παηδηώκ θαηά ηεκ είζμδμ
θαη έλμδό ημοξ από ημ
ζπμιείμ.
* Να είζηε πνμζεθηηθμί, όηακ θαηεβαίκμοκ ή
μπαίκμοκ ηα παηδηά ζαξ ζημ αοημθίκεημ.
* Να με θεύγεηε βηαζηηθά, όηακ βγμοκ ή όηακ
μπμοκ ζημ αοημθίκεημ ηα παηδηά ζαξ, γηαηί θάπμηα άιια παηδηά μπμνεί κα βνίζθμκηαη θμκηά
ζημ όπεμά ζαξ.
* Να παναθμιμοζείηε ηα παηδηά ζαξ μέπνη κα
εηζέιζμοκ ζημ ζπμιείμ.
* Να ζομμμνθώκεζηε με ηηξ οπμδείλεηξ ηςκ
ζπμιηθώκ ηνμπμκόμςκ.
* Να δηαζηαονώκεηαη ηα παηδηά ζαξ από ηηξ δύμ
δηαβάζεηξ ζηα βόνεηα (κέα δηάβαζε) θαη ακαημιηθά ημο ζπμιείμο.
* Να ζομβμοιεύεηε ηα παηδηά ζαξ κα ηενμύκ
ημοξ θακόκεξ μδηθήξ θοθιμθμνίαξ θαη κα αθμιμοζμύκ ηηξ μδεγίεξ ηςκ ζπμιηθώκ ηνμπμκόμςκ.

Γίκαη ζεμακηηθό κα θαηακμήζμοκ μη γμκείξ
όηη δε «δηαβάδμομε» όιμη μαδί ηα μαζήμαηα
ηεξ επόμεκεξ μέναξ αιιά βμεζάμε ηα παηδηά
μαξ κα θαιιηενγήζμοκ δεληόηεηεξ μειέηεξ.
- Δώζηε έμθαζε ζηεκ μνγάκςζε. Γκζαννύκεηε
ημ παηδί κα θαζμνίζεη μία ζηαζενή νμοηίκα,
πνόκμ θαη ηόπμ μειέηεξ θαη κα πνμεημημάδεη
έγθαηνα ημ ζπμιηθό ελμπιηζμό..
- Φηηάληε μαδί μία ιίζηα με ηα μαζήμαηα. Καζμδεγήζηε ημ παηδί κα λεθηκά από ηα πημ απαηηεηηθά, εκόζς έπεη λεθμύναζημ μοαιό.
- Μείκεηε δίπια ζημ παηδί ζηεκ ανπή ηεξ μειέηεξ ημο θαη μεηά κα ημ παναθμιμοζείηε δηαθνηηηθά.
-Βμεζήζηε ημ παηδί κα θηηάπκεη μπηηθά βμεζήμαηα (ζπεδηαγνάμμαηα) ημο οιηθμύ πμο έπεη κα
μειεηήζεη, κα οπμγναμμίδεη ή κα ζεμεηώκεη ζημ
πενηζώνημ, γηα θαιύηενε θαηακόεζε.
- Μάζεηε ημ παηδί κα ειέγπεη πάκηα αοηό πμο
γνάθεη αθμύ ημ μιμθιενώζεη, με θνηηήνημ ηεκ
επηηοπία ή απμηοπία ζημ ζηόπμ ηεξ ενγαζίαξ.
- Θομεζείηε όηη ηα μηθνά δηαιείμμαηα είκαη ζεμακηηθά εηδηθά ζηα μηθνά παηδηά.
- Εκηζπύεηε ζεηηθά ηεκ πνμζπάζεηα
πμο θάκεη ημ παηδί ζαξ.

