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Αγαπητοί γονείς,
Επίκοίνωνούμε ξανα μαζί σας μετα το μεγαλο χρονίκο δίαστημα αναστολης λείτούργίας των σχολείων με φύσίκη παρούσία γία να σας ενημερωσούμε καί να ύπενθύμίσούμε ορίσμενα σημεία τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντίκα γία την εύρύθμη καί ασφαλη λείτούργία τού σχολείού μας:
Βασιλέως Κωνσταντίνου, 3076
Λεμεσός
Τηλ. :25 692680
Φαξ. :25 692685
E-mail:
dim-lemesos11-kblem@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα:
http://dimlemesos11-kblem.schools.ac.cy/

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων με φυσική
παρουσία παιδιών και εκπαιδευτικών και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ήταν μια ανάγκη η οποία προέκυψε λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας
μας. Από την πρώτη μέρα, στις 7/1/21, οι δάσκαλοι του σχολείου μας άρχισαν να επικοινωνούν με τα παιδιά σας και ξεκίνησαν άμεσα τα μαθήματα, ακολουθώντας ωρολόγιο
πρόγραμμα το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ. Είχε προηγηθεί
όλη η προετοιμασία για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας
Office 365 και του λογισμικού εργαλείου MS Teams με αποστολή προσωπικών κωδικών
για κάθε παιδί και είχαν γίνει δοκιμαστικές συναντήσεις για επίλυση προβλημάτων σε
κάθε τάξη. Έτσι όταν χρειάστηκε να εφαρμόσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί και παιδιά, ήταν έτοιμοι και δεν έχασαν καθόλου πολύτιμο διδακτικό χρόνο.
Διαπίστωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι ότι όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης. Ακολούθησαν
τις οδηγίες, συνεργάστηκαν με τους νέους κανόνες της ψηφιακής τάξης και αξιοποίησαν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο που έμαθαν να αξιοποιούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τα παιδιά για την υπευθυνότητα και την ωριμότητα που επέδειξαν. Μαζί με τα παιδιά ευχαριστούμε και όλους
εσάς τους γονείς που βοηθήσατε και στηρίξατε την προσπάθεια που έγινε. Ο ρόλος σας
ήταν πολύ σημαντικός και η παρουσία σας δίπλα στα παιδιά σας και η συνεργασία σας
με τους δασκάλους τους ήταν καταλυτική.
Τέλος θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν για να εφαρμοστεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δούλεψαν με ευσυνειδησία αμέτρητες ώρες, ήταν πάντα διαθέσιμοι να βοηθήσουν το κάθε παιδί ξεχωριστά και η έγνοια
για την πρόοδο τους ήταν συνεχής.

Είσοδος των παιδιών στο σχολικό χώρο
Σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις ρυθμίσεις που είχαμε πριν
από τα Χριστούγεννα για την είσοδο των παιδιών στο σχολικό χώρο. Μετά από τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου μας θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η επιτήρηση όσων παιδιών έρχονται στο σχολείο πριν από τις 7:30
το πρωί. Επίσης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο των διαφορετικών εισόδων για
κάθε τάξη. Τα παιδιά θα χρησιμοποιούν τις ίδιες εισόδους όπως και προηγουμένως τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι.
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Αντιμετώπιση και μέτρα προστασίας κατά του
κορωνοϊού COVID-19
Η επιστροφή μας στα σχολεία
με φυσική παρουσία γίνεται
με συνέχιση των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού.
Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται
το υγειονομικό πρωτόκολλο
που μας έχει αποσταλεί από
το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο
Υγείας.
Υπενθυμίζουμε τη δική σας
υποχρέωση ως γονείς να ελέγχετε τα παιδιά σας καθημερινά και αν παρουσιάσουν
οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα θα πρέπει να τα κρατήσετε
στο σπίτι και να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο δάσκαλος του

παιδιού ή η γραμματεία του
σχολείου. Σε περιπτώσεις
που ενημερώνεστε ότι το
παιδί σας είναι στενή επαφή
κρούσματος, θα πρέπει να
ακολουθήσετε τις οδηγίες
του Υπουργείου Υγείας και
να ενημερώσετε οπωσδήποτε το σχολείο. Θα θέλαμε
να τονίσουμε ότι σε περιπτώσεις κρούσματος στο
σχολικό χώρο θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και θα
ενημερώσουμε προσωπικά
τις οικογένειες που επηρεάζονται.

αίθουσες θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων
και με δεδομένο ότι οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές,
συστήνουμε όπως τα παιδιά
έρχονται στο σχολείο κατάλληλα ντυμένα για να μην
κρυώνουν αφού θα παραμένουν ανοικτά τα παράθυρα.
Παράλληλα
συστήνουμε
όπως έχουν μαζί τους ατομικά χαρτομάντιλα και μικρό
αντισηπτικό για ατομική
χρήση.

Επίσης επειδή τα πρωτόκολλα προνοούν ότι οι σχολικές

Εκπαιδευτικά Προγράμματα/ Εκπαιδευτικές
Πολιτικές που εφαρμόζονται στο σχολείο μας

«Η παιδεία είναι
δεύτερος ήλιος για
τους ανθρώπους»
Πλάτων

Στο σχολείο μας εφαρμόζονται τα πιο κάτω
εκπαιδευτικά προγράμματα/εκπαιδευτικές πολιτικές, τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών
μας στόχων και παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες στα παιδιά:

ing) αναφέρεται στη διδασκαλία
γνωστικών
αντικειμένων ή θεματικών ενοτήτων μέσω μιας
ξένης γλώσσας. Η διδασκαλία μέσω της προσέγγισης CLIL έχει διπλούς στόχους: τους
στόχους που συνδέονται

CLIL – Content &
Language Integrating
Learning
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με
την προσέγγιση CLIL στο
μάθημα της Φυσικής
Αγωγής. Η προσέγγιση
CLIL (Content and Language Integrated Learn-

με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων στο
γνωστικό
αντικείμενο
και τους στόχους που

σχετίζονται με την ανάπτυξη της ικανότητας
στην ξένη γλώσσα. Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
συμπεριλαμβάνει
την
προσέγγιση CLIL στο
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και
των προσεγγίσεων που
υιοθετεί η Ευρώπη για
την επίτευξη των στόχων
της αναπτυξιακής της
στρατηγικής, καθώς θεωρεί ότι η προσέγγιση
CLIL μπορεί να φέρει
σημαντικά μαθησιακά
αποτελέσματα και να
προωθήσει τις δεξιότητες κλειδιά στις οποίες
στοχεύει η εκπαίδευση.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω σχολεία
Τ Ι Κ Ο Δ και
ΕΛΤΙΟ
Καινοτόμα
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Οπυρήνες
Υ
Εκπαιδευτικοί

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος για 1η φορά στο πρόγραμμα των Καινοτόμων σχολείων.
Το όραμά μας είναι η αξιοποίη-

ση των ψηφιακών τεχνολογιών
για εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας και βελτίωσης
των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ως μέσου ενίσχυσης και
βελτίωσης του εκπαιδευτικού
έργου και ως μέσου υποστήριξης και διευκόλυνσης του διοικητικού έργου. Έχουν προγραμματιστεί αρκετές δράσεις με
συντονιστές
εκπαιδευτικούςπυρήνες του σχολείου μας, οι
οποίες ήδη υλοποιούνται και
συμβάλλουν στην καλύτερη
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο μας σε όλα τα επίπεδα. Τα
παιδιά όλων των τάξεων είχαν
και θα συνεχίσουν να έχουν
ευκαιρίες ενσωμάτωσης των
ΤΠΕ στη μαθησιακή τους διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί μας,
έχουν τύχει σχετικής επιμόρφωσης και στην πορεία έπονται κι
άλλες επιμορφώσεις και δράσεις.

Μαθητικό Διαδικτυακό
Ραδιόφωνο
Το σχολείο μας συμμετέχει στο
πρόγραμμα «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» με σκοπό
να αναπτύξει σχετικές δράσεις,
που θα αποσκοπούν στη δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής από τους μαθητές και τις

μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση
των δράσεων αυτών. Το πρόγραμμα «Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο» υλοποιείται από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου και τους
εταίρους του στο Ευρωπαϊκό
Έργο NEStOR (Networked
European School Radio), τη
διαδικτυακή
πλατφόρμα
h
t
t
p
:
/
/
europeanschoolradio.eu,

με στόχο τη δημιουργία ενός
Μαθητικού
Διαδικτυακού
Ραδιοφώνου που να αποτελεί ένα ευέλικτο, πολύγλωσσο, σύγχρονο και ελκυστικό
εκπαιδευτικό εργαλείο για τα

σχολεία. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης
και παρέχει τη δυνατότητα
για ανάπτυξη πολλαπλών
δεξιοτήτων. Επιπλέον, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Μέσω του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου μαθητές, μαθήτριες
και εκπαιδευτικοί μπορούν
να βιώσουν το σχολείο ως
έναν συμμετοχικό χώρο
έκφρασης και δημιουργικότητας. Περισσότερα για το

έργο και τους εταίρους που
συμμετείχαν σε αυτό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.pi.ac.cy/nestor.

Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO (ASPnet)
Κύπρου
Το σχολείο μας, συμμετέχει
για 2η χρονιά στο Δίκτυο
Εταιρικών
Σχολείων
UNESCO. Το θέμα με το
οποίο ασχολούμαστε είναι
Citi ZEN: Ενεργοί πολίτες
και αειφόρες πόλεις. Με τη
συμμετοχή των παιδιών του
σχολείου μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύουμε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως διαπολιτισμική
κατανόηση, υπευθυνότητα
και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, σεβασμός για το
περιβάλλον,
δημοκρατική
συμμετοχή, δημιουργικότητα ενσυναίσθηση, επιμονή
και ανάληψη πρωτοβουλιών,
κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων. Στο πρόγραμμα
ενεργό ρόλο έχουν οι Στ΄
τάξεις του σχολείου, οι οποίες προσεγγίζουν το θέμα
διαθεματικά, αλλά και μέσα
από το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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«Ο κυριότερος
στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η
γνώση, αλλά η
δράση»
Herbert Spencer,
Βρετανός
φιλόσοφος
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Αειφόρος Περιβαλλοντική
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Εκπαιδευτική Πολιτική

Στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων
της περιβαλλοντικής μας πολιτικής έχει
διαμορφωθεί στην είσοδο του σχολείου
μας λαχανόκηπος, ο οποίος αποτελεί μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φυτέψουν λαχανικά και στη συνέχεια θα συμμετέχουν
σε όλη τη διαδικασία περιποίησης και
συντήρησης ενός λαχανόκηπου. Παράλληλα, στην είσοδο του σχολείου μας
έχουν διαμορφωθεί λασάνια με κυπριακά βότανα τα οποία και πάλι θα αποτελέσουν πεδίο μελέτης από τα παιδιά του
σχολείου. Μακροπρόθεσμος στόχος μας
είναι η εμπλοκή των παιδιών σε ένα κύκλο παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που
προκύπτουν στην πορεία και να είναι σε
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus +
Το σχολείο μας είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο
αποτελεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με την
πανδημία, έχουν προς το παρόν πάρει
τη μορφή της ψηφιακής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Μέσα σε αυτά
τα πλαίσια κάθε τάξη έχει αναλάβει
κάποιες δράσεις που θα υλοποιηθούν
μέχρι και τη λήξη της φετινής σχολικής
χρονιάς. Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι:
(α) Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής χριστουγεννιάτικης κάρτας προς
τους εταίρους.
(β) Δημιουργία σύντομου βίντεο για
παρουσίαση του σχολείου μας.
(γ) Παρουσίαση θρύλων και λαϊκών
παραδόσεων του τόπου μας.
(δ) Συγγραφή βιβλίου με τους κύριους
εορτασμούς της Κύπρου.
(ε) Δημιουργία λεξικού με το βασικό
λεξιλόγιο της γλώσσας μας.
(στ) Συγγραφή βιβλίου μαγειρικής με
μερικές παραδοσιακές συνταγές του
τόπου μας.
Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες αναλήφθηκαν από διάφορες τάξεις και θα
γίνουν από τα παιδιά μας με την καθοδήγηση των δασκάλων τους.

Ενημέρωση από την
ιστοσελίδα του σχολείου
Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του σχολείου μας συνεχώς
ενημερώνεται και μπορείτε να
την επισκέπτεστε στη διεύθυνση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΒ) - ΤΣΙΡΕΙΟ

Το δίκτυο του δικού μας σχολείου έχει
θέμα την πολυπολιτισμικότητα, τη διαφορετικότητα και την τοπική κουλτούρα
των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό και
οι οποίες είναι η Σικελία, η Κροατία, η
Ισπανία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η
Λεττονία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχουν και έξι διακρατικές συναντήσεις με
τη συμμετοχή μαθητών, οι οποίες όμως

dim-lemesos11-kblem.schools.ac.cy
Εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου καθώς και ενημέρωση για
δράσεις και προγράμματα τα οποία το σχολείο οργανώνει.

