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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Επικοινωνία Διευθυντή (10)
1. Έναρξη 15ημέρου Γνωρίζω Δεν Ξεχνώ Διεκδικώ
2. Κινηματογραφικές και Θεατρικές Παραστάσεις
3. Υπενθύμιση Εκπαιδευτικών εκδρομών α τριμήνου
Αγαπητές οικογένειες,
1. Έναρξη 15ημέρου Γνωρίζω Δεν Ξεχνώ Διεκδικώ
Ο διαχρονικός στόχος «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ» αποτελεί και φέτος έναν από τους βασικούς
εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολείο μας, αποσκοπώντας στη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων
εδαφών μας και στην προώθηση της επίτευξης της επανένωσης της πατρίδας μας, καθώς και της ειρηνικής
συμβίωσης μεταξύ όλων των κοινοτήτων του νησιού μας.
Η επίτευξη του πιο πάνω στόχου αναμένεται να προωθηθεί διαθεματικά κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς μέσα από διάφορες θεματικές σε όλα τα μαθήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ξεχωριστή ενότητα
που θα αναπτυχθεί κατά το Δεκαπενθήμερο 12-23 Νοεμβρίου 2018 αφιερωμένο στον στόχο.
Στα πλαίσια του δεκαπενθημέρου αυτού, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία μέσα από δραστηριότητες να
γνωρίσουν κατεχόμενα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία μας, πόλεις και χωριά, τα ιστορικά γεγονότα που
οδήγησαν στην κατοχή μέρους του νησιού μας από τους Τούρκους καθώς και τις συνέπειες που είχαν το
πραξικόπημα, η τουρκική εισβολή και η κατοχή.
Οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν τα παιδιά περιλαμβάνουν:
1.
Δημιουργία τετραδίου «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ» ή σετ φωτοτυπημένου υλικού σε βιβλιαράκι
με εργασίες συμπλήρωσης εννοιών, αντιστοίχισης εικόνων –λεζάντων, ποιήματα, εκθέσεις, κρυπτόλεξα,
σταυρόλεξα, ακροστιχίδες ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των παιδιών.
2.
Ακρόαση και παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού και ζωντανών πηγών αναφορικά με τα
κατεχόμενα , τα ιστορικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που είχαν για το νησί και τον λαό μας.
3.
Δημιουργία πινακίδων «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ» στις αίθουσες διδασκαλίας και εκδηλώσεων.
4.
Ακρόαση και εκμάθηση τραγουδιών / μελοποιημένων ποιημάτων για την Κύπρο.
5.
Δημιουργία ζωγραφιών, πάζλ, πανό και συνθημάτων με θέμα τα κατεχόμενα.
6.
Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους
7.
Συνεντεύξεις από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα που έζησαν την εισβολή.
8.
Εργασίες - μελέτες για τα κατεχόμενα μέρη, κάστρα, εκκλησίες, μοναστήρια, κτλ.
9.
Επίσκεψη σε αντίσκηνο όμοιο με αυτά που αξιοποιήθηκαν για τη φιλοξενία προσφύγων το 1974 το
οποίο παραχωρήθηκε από την Πολιτική Άμυνα για να στηθεί στο σχολείο.
Καταληκτική μέρα του δεκαπενθήμερου θα είναι η Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 κατά την οποία οι
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ημερίδα δράσης για να εμπλουτίσουν και ελέγξουν τις
γνώσεις τους μέσα από διάφορους σταθμούς.
Το-βασικό λεξιλόγιο που αναμένεται να κατακτηθεί είναι: πόλεμος, πραξικόπημα, εισβολή, πρόσφυγες,
εκτοπισμένοι, προσφυγικοί οικισμοί, αντίσκηνο, εγκλωβισμένοι, αιχμάλωτοι, αγνοούμενοι, ταυτοποίηση
λειψάνων, μέθοδος DNA, έποικοι, κατεχόμενα, κατεχόμενη πατρίδα, σκλαβωμένη πατρίδα, πράσινη γραμμή,
οδοφράγματα, καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, ψευδοκράτος, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και βασικών ελευθεριών, ειρηνική επίλυση, συνύπαρξη, συμβίωση, συμφιλίωση.

2. Κινηματογραφικές και Θεατρικές Παραστάσεις
Κινηματογραφική παράσταση:
Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν, θεατρικές ή/και κινηματογραφικές παραστάσεις
εγκεκριμένων έργων, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Στο πλαίσιο αυτό, η μία από τις παραστάσεις που θα παρακολουθήσει το σχολείο θα πρέπει να είναι η
κινηματογραφική που θα διοργανώσει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Λευκωσίας.
Τα παιδιά του σχολείου μας θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία BLINKY BILL την
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο K-Cineplex Στροβόλου. Τα παιδιά θα απουσιάζουν από το
σχολείο μεταξύ 9:00-11:00πμ
Για την παρακολούθηση της παράστασης και για τη μεταφορά κάθε παιδί θα πληρώσει
€6.00. Παρακαλούμε να παραδοθούν τα χρήματα στην/ον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό τμήματος
τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.
Θεατρική παράσταση:
Κατά το β΄ τρίμηνο και συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου 2019, τα παιδιά του σχολείου θα
παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις εκτός σχολικού χώρου:
Α, Β και Γ τάξεις: Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ, Σατιρικό Θέατρο
Δ, Ε και Στ τάξεις: Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν Θεατρική Παράσταση και στο σχολείο κατά τη
λήξη του Α τριμήνου (εντός Δεκεμβρίου) για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.
3. Υπενθύμιση Εκπαιδευτικών Εκδρομών α΄ τριμήνου
Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, τα παιδιά των θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή ως εξής:
Α΄ και Β΄τάξεις στο Συσκευαστήριο λαχανικών Alion Park (Α τάξη) και στα Φυτώρια Σολωμού (B τάξη) και
εστιατόριο Alion Park
Γ΄ και Δ΄ τάξεις στον αρχαιολογικό χώρο Τέντας Καλαβασού και εστιατόριο Φάρος (Ακτή Κυβερνήτη),
Ε΄ και Στ΄ τάξεις στην εκκλησία Αγνοουμένων στα Πυργά και Bennigans στην ακτή Μακένζυ
Η μεταφορά των παιδιών θα γίνει με λεωφορεία.
Μετά την επίσκεψη, τα παιδιά θα ξεκουραστούν στο εστιατόριο, όπου και θα χαρούν φαγητό το οποίο θα
πάρουν από το σπίτι ή έχουν παραγγείλει από το εστιατόριο.
Υπενθυμίζουμε ότι,
Την ημέρα της εκδρομής θα γίνει συγκέντρωση στην αίθουσα η ώρα 7:45 π.μ. και στις 8:00 π.μ. θα
αναχωρήσουμε για τον προορισμό μας. Θα επιστρέψουμε στο σχολείο στις 1:05 μ.μ.
Τα παιδιά μπορούν να ντυθούν με ρούχα ελεύθερης επιλογής και αθλητικά παπούτσια, κατάλληλα για
εκδρομή – ΟΧΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ. Η μεταφορά κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ακριβών
αντικειμένων δεν επιτρέπεται.
Η καντίνα του σχολείου μας θα είναι ανοικτή για να εξυπηρετήσει όσα παιδιά θέλουν πριν από την
αναχώρηση.
Αγαπητές οικογένειες,
Με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουμε ότι στο σχολείο παραμένουμε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε με
προσοχή κάθε παιδί και κάθε οικογένεια με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε παιδιού. Για
το σκοπό αυτό, σας παρακαλώ να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τους και τις εκπαιδευτικούς
και τον διευθυντή. Καλή συνέχεια!
Κώστας Μιχαήλ, Διευθυντής

