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Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  

Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

1. Πρόεδρος:  Αβραα μ Γεωργί α 
2. Αντιπρόεδρος: Χρίστοφή  Ελε νή  
3. Γραμματέας: Θεοδοσί ου Νίκο λας  
4. Βοηθός Γραμματέα: Χαραλα μπους Λα μπρος 
5. Ταμίας; Παπακυρίακου  Παναγίω τής  
6. Βοηθός Ταμία: Λα μπρου Μαρί να 
 
7. Κεντρικά Μέλη:  
 
       Παναγή  Φω τής       Δήμοπου λου Χρίστί να   
       Παντελή  Αντω νής  
 
8. Μέλη: 
 
       Σε ργή Σε ργής                         Δήμήτρί ου Δήμή τρής  
      Δίοίκήτή  Δε σποίνα              Κωστή  Αντω νής  
      Δεσποτή  Χρί στος  

Αγαπήτοί  γονεί ς,      
 
Με σα στα πλαί σία τής προσπα θεία ς μας γία καλυ τερή επίκοί-
νωνί α καί τή συνεχή  ενήμε ρωσή γία το ε ργο του σχολεί ου, 
ετοίμα σαμε το «Ενήμερωτίκο  Δελτί ο» που κρατα τε στα χε ρία 
σας. 
 
Στίς επο μενες σελί δες θα βρεί τε  θε ματα που αφορου ν τήν 
οργα νωσή καί λείτουργί α του σχολεί ου μας, το ο ραμα καί 
τους στο χους μας. Ελπί ζουμε ο τί το «Ενήμερωτίκο  Δελτί ο» θα 
αξίοποίήθεί  γία τή δήμίουργί α τής καλυ τερής δυνατή ς συνερ-
γασί ας μεταξυ  του σχολεί ου καί εσα ς, με στο χο τήν ποίοτίκή  
αναβα θμίσή του σχολεί ου μας. 
 
Θα ή ταν χρή σίμο να δίαβα σετε μαζί  με τα παίδία  σας το δελ-
τί ο αυτο  καί να συζήτή σετε είδίκα  τα σήμεί α που αφορου ν 
τους κανονίσμου ς λείτουργί ας του σχολεί ου, ο πως καί τα θε -
ματα δίαπροσωπίκω ν σχε σεων καί συμπερίφορα ς  των παί-
δίω ν. 
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Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

 
Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

Κατα  τή φετίνή  χρονία  φοίτου ν στο σχολεί ο μας 280 παίδία , τα 
οποί α εί ναί κατανεμήμε να σε 13 τμή ματα. Στο σχολεί ο εργα ζο-
νταί 19 εκπαίδευτίκοί  με πλή ρή απασχο λήσή, καθω ς καί 3 εκ-
παίδευτίκοί  είδίκή ς εκπαί δευσής. 
 
Το σχολίκο  κτί ρίο δίαθε τεί 13 αί θουσες δίδασκαλί ας καί είδίκε ς 
αί θουσες γία τήν Οίκίακή  Οίκονομί α, Σχεδίασμο  & Τεχνολογί α, 
εργαστή ρίο Ηλεκτρονίκω ν Υπολογίστω ν, αί θουσα Είδίκή ς Εκ-
παί δευσής, αί θουσα Επίστή μής ,αί θουσα Μονα δας καί τήν αί -
θουσα Εκδήλω σεων, ή οποί α χρήσίμοποίεί ταί καί γία τίς ανα -
γκες τής κοίνο τήτας. 
 
Συνεχί ζεί επί σής να λείτουργεί  το Προαίρετίκο  Ολοή μερο Σχο-
λεί ο, στο οποί ο εργα ζονταί 5 εκπαίδευτίκοί . Σκοπο ς του ολοή -
μερου εί ναί ή ποίοτίκή  απασχο λήσή των παίδίω ν κατα  τίς απο-
γευματίνε ς ω ρες κα ή συμπλή ρωσή τής κατ’ οί κον εργασί ας 
τους, με τή βοή θεία προσοντου χων εκπαίδευτίκω ν. 
 
Παρα  τήν οίκονομίκή  κρί σή, κυ ρίο με λήμα  μας, εί ναί ή βελτί ω-
σή τής υλίκοτεχνίκή ς υποδομή ς του σχολεί ου μας, με τή συντή -
ρήσή του κτίρί ου καί τον εξωραί σμο  του περίβα λλοντος χω ρου. 
 
Στο χος μας, τα παίδία  να ζουν καί να δήμίουργου ν σε ε να α-
σφαλίσμε νο καί ίδανίκο  γία τήν ήλίκί α τους περίβα λλον. 
 
 
 

Σα ββας  Πί τσίλλος 
Δίευθυντή ς Σχολεί ου   

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ—ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 

Α/Α 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

1 5/9/2016 Αγιασμός 

2 30//9/2016 Εκδήλωση για την επέτειο της ανακήρυξης της  Κυ-

πριακής Δημοκρατίας 

3 5/10/2016 Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικού  

4 19/10/2016 Έκθεση βιβλίου Ιεράς Μητροπόλεως  Αμμοχώστου 

5 26/10/2016 Εκκλησιασμός Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

6 27/10/2016 Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου  

7 28/10/2016 Πανηγυρικός της 28ης Οκτωβρίου - Παρέλαση 

8 3/11/2016 Εκκλησιασμός Στ΄ τάξης  

9 15/11/2016 Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ανακήρυξη του ψευ-

δοκράτους 

10 18/11/2016 

21/11/2016 

24/11/2016 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

 

11 

 

Δεκέμβριος  

 Φωταγώγηση Χριστουγέννων 

 Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

 Εκκλησιασμός 
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Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

 

TO ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Στόχος της φετινής σχολικής χρονιάς είναι η καλ-

λιέργεια αξιών όπως, 

ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή, η αλληλεγγύη, κα-

θώς και η ανάπτυξη του αισθήματος της ευθύνης 

και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής  του μα-

θητή, όχι μόνο στα σχολικά δρώμενα αλλά και του 

ευρύτερου περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία δημοκρατικού πολίτη. 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ—ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΔΑΣΚΑΛΑ 

 

ΤΑΞΗ 

 

ΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

1 Σα ββας  Πί τσίλλος                            Καθήμερίνα   8:00-9:00 

2 Κί κα Ξενή                                 Ε΄1  Πε μπτή    10:05-10:45 

3 Ελε νή Παπαμίχαή λ              Γ΄1   Δευτε ρα    10:05-10:45 

4 Γεωργί α Μίχαήλί δου          Στ΄1 Τρί τή 10:05-10:45 

5 Θε κλα Καρί ττεβλή              Ε΄2   Τρί τή   09:25-10:05 

6 Ελε νή Μοσχοβί α            Μουσίκή   Τρί τή  09:05-09:25 

7 Νί κος Αντωνί ου                                       Τρί τή   10:05-10:45 

8 Αντρου λα Βουτουρή             Γ΄2    Παρασκευή   07:45-08:25 

9 Μαργαρί τα Καλλε νου Α΄1   Πε μπτή 11:35-12:15 

10 Ροδοθέα Χατζηλουκά Επιστήμη Πε μπτή 12:25-01:05 

11 Χαράλαμπος Κουνές Αγγλικά Παρασκευή 07:45-08:25 

12 Ειρήνη Πατσαλίδου  Τετάρτη 07:45-08:25 

13 Εύη Κυριάκου Γ΄3 Δευτε ρα 12:25-01:05 

14 Κυριακούλα Συμεού Β΄2 Τετάρτη 07:45-08:25 

15 Αθανασία Πανασέτη  Πέμπτη 07:45-08:25 

16 Νατάσα Ζωγράφου  Β΄1 Τρίτη 11:35-12:15 

17 Ανδρέας Χαραλάμπους  Παρασκευή 12:25-01:05 

18 Λεωνίδας Χατζηλοΐζου  Δ΄1 Πέμπτη 12:25-01:05 

19 Άντρη Χατζηαντώνη Α΄2 Πέμπτη 09:25-10:05 

20 Άντρη Θεοφάνους Ειδική Δευτέρα 07:45-08:25 

21 Μαργαρίτα Ορθοδόξου Ειδική Παρασκευή 07:45-08:25 

22 

 

23 

Αντώνης Βασιλειάδης 

Έλενα Κωνσταντίνου  

Λογοθερ. 

Δ΄2 

Πέμπτη 

Τετάρτη                

12:25-01:05 

07:45-08:25 

 

 



 5 

 

Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2016-2017 

 

Ειδικοί στόχοι σχολικής μονάδας 

 Καλλίε ργεία προφορίκου  λο γου 
 Καλλίε ργεία νοερω ν πρα ξεων 
  Καλλίε ργεία αξίω ν ο πως ή αλλήλεγγυ ή, ο αλλήλοσεβασμο ς, ή 

αποδοχή  καί ο εθελοντίσμο ς  

1. Η βελτί ωσή των μαθήσίακω ν αποτελεσμα των με ε μφασή στήν 
εφαρμογή  κατα  τή δία ρκεία τής δίδακτίκή ς δίαδίκασί ας 
(προγραμματίσμο ς, δίδασκαλί α, αξίολο γήσή) των  Αναδομήμε -
νων Αναλυτίκω ν Προγραμμα των καί ίδίαί τερα, των Δείκτω ν 
Επίτυχί ας καί Δείκτω ν Επα ρκείας. 

2. Η ευαίσθήτοποί ήσή κατα  του ρατσίσμου  καί τής μίσαλλοδοξί -
ας  καί ή προω θήσή τής ίσο τήτας  καί του σεβασμου . 

3. Η αξίοποί ήσή του πολίτίστίκου  πλου του του συνο λου των κα-
τοί κων τής Ευρω πής καί ή ανα δείξή των κοίνω ν στοίχεί ων καί 
τής πολυμορφί ας των ευρωπαί κω ν πολίτίσμω ν, με σα απο  πο-
λίτίστίκε ς δρα σείς, στο πλαί σίο του θεσμου  τής Πολίτίστίκή ς 
Πρωτευ ουσας τής Ευρω πής «Πα φος 2017». 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ… 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ  

ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΕΞΗΤΙΛΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ  

ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ. 



 6 

 

Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄ 

 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η κατ΄ οί κον εργασί α αποτελεί  το πρω το κοίνωνίκο  συμβο λαίο 
μεταξυ  σχολεί ου καί οίκογε νείας. Εί ναί ο τρο πος με τον οποί ο 
μπορου ν οί γονεί ς να παρακολουθή σουν τήν εργασί α που γί νεταί 
στήν τα ξή, αλλα  , παρα λλήλα καί ο τρο πος με τον οποί ο οί δα σκα-
λοί παρακολουθου ν το ενδίαφε ρον των γονίω ν γία τα παίδία  τους 
καί το βαθμο  στον οποί ο τα παίδία  ε χουν κατανοή σεί τα ο σα δί-
δα χτήκαν. 
 
Το σχολεί ο, ως σχολεί ο εργασί ας, εί ναί ο κυ ρίος χω ρος ο που τα 
παίδία  δίδα σκονταί, μαθαί νουν, αναπτυ σσουν τήν προσωπίκο τή-
τα τους καί καλλίεργου νταί πνευματίκα . Έχοντας πα ντα υπο ψή 
το ρο λο αυτο  του σχολεί ου, οί δα σκαλοί μας αξίοποίου ν στο με γί-
στο δυνατο  βαθμο  το χρο νο παραμονή ς των παίδίω ν στο σχολεί ο, 
ω στε να επίτυγχα νονταί οί στο χοί που τί θενταί γία τα δία φορα 
θε ματα στή δία ρκεία τής εργασί ας που γί νεταί με σα στο σχολεί ο.    
 
Η ανα θεσή εργασίω ν στο σπί τί εί ναί δήμίουργίκο  συμπλή ρωμα 
τής εργασί ας που γί νεταί στήν τα ξή καί χρεία ζεταί. Εί ναί απαραί -
τήτή γία να μα θουν τα παίδία  να εργα ζονταί μο να τους, να δήμί-
ουργου ν, να αυτενεργου ν, να εί ναί υπευ θυνα. Οί εργασί ες που α-
νατί θενταί στο σπί τί προήγου νταί σε προτεραίο τήτα απο  τίς ο-
ποίεσδή ποτε α λλες υποχρεω σείς καί ευθυ νες που ανατί θενταί 
στα παίδία  απο  α λλους χω ρους. 
 
Κυρίο τερος στο χος τής κατ’ οί κον εργασί ας εί ναί ή καλλίε ργεία 
του αίσθή ματος τής προσωπίκή ς ευθυ νής σε κα θε παίδί . 
 
Ο ρο λος του γονίου  εί ναί βοήθήτίκο ς καί συμβουλευτίκο ς σε ο , τί 
αφορα  τή μελε τή των παίδίω ν (επεξή γήσή οδήγίω ν, παροχή  πλή-
ροφορίω ν, βοή θεία στή χρή σή Ηλεκτρονίκου  Υπολογίστή  καί δία-
δίκτυ ου). Σε καμία  περί πτωσή ο μως δεν πρε πεί οί γονεί ς να κα -
νουν τίς εργασί ες των παίδίω ν τους. Αν τα παίδία  σας συστήματί-
κα  χρεία ζονταί τή βοή θεία καί τή ενί σχυσή  σας, το τε θα πρε πεί να 
επίκοίνωνή σετε με τον εκπαίδευτίκο  του παίδίου  σας καί με τή 
δίκή  του συνεργασί α να δίερευνή σετε τους λο γους αυτή ς τής κα-
τα στασής. 

  
 
 

Γεωργί α Μίχαήλί δου  
Βοήθο ς Δίευθυ ντρία 

 

Τε λος, μία επίπρο σθετή στρατήγίκή  που συνδρα μεί στο να συγκε-
ντρωθεί   καλυ τερα μαθήτή ς εί ναί να οριστεί ένας συνεργάτης 
οργάνωσης. Το ρο λο αυτο  μπορεί  να τον αναλα βεί ο δίπλανο ς 
του ή  κα ποίος α λλος συμμαθήτή ς του ή  ακο μα καί ο  ί δίος ο εκ-
παίδευτίκο ς  (Κουμπία ς, 2010). Στο χος εί ναί ο μαθήτή ς να παρα-
μεί νεί συγκεντρωμε νος στήν εργασί α που του ανατί θεταί, να σή-
μείω νεί σωστα  τίς εργασί ες που πρε πεί να κα νεί καί να ακολουθεί  
τίς οδήγί ες που του δί νονταί. 
 
Εί ναί σαφε ς ο τί, παρα  τίς δυσκολί ες  που  αντίμετωπί ζεί ε να παίδί  
με δίαταραχή   ελλείμματίκή ς προσοχή ς, προκυ πτουν θετίκα  απο-
τελε σματα στή μα θήσή του ο ταν ακολουθεί  ε να προ γραμμα στο 
σχολεί ο καί κατ΄ επε κτασή στο σπί τί, με σα απο  το οποί ο δε χεταί 
υποστή ρίξή, ενθα ρρυνσή καί εξατομίκευμε νή προσοχή . Ως εκπαί-
δευτίκοί , οφεί λουμε να οργανω νουμε ε να τε τοίο προ γραμμα, 
ω στε να συνδρα μουμε στήν προ οδο ΟΛΩΝ των μαθήτω ν μας λαμ-
βα νοντας υπο ψή τή δίαφορετίκο τήτα τους. 
 
Βιβλιογραφία   
Γκονε λα, Ε (χ.ή.).  Δίαταραχή  Ελλείμματίκή ς προσοχή ς (ΔΕΠ) καί 
Υπερκίνήτίκο τήτα (ΔΕΠΥ). 
Ανακτή θήκε απο  
http://naigaiou.pde.sch.gr/joomla/images/stories/
FTP/2010/sxol_Symb/DEP_DEPY.pdf  
 
Κα κουρος, Ε (2001). Το υπερκίνήτίκο  παίδί . Οί δυσκολί ες του στή 
μα θήσή καί στή συμπερίφορα . 
Αθή να: Ελλήνίκα  Γρα μματα 
 
Κολία δής, Ε., Φελου κα, Β. & Μουταβελή ς, Α. (2010). Συμπερίφορί-
στίκε ς τεχνίκε : Το προ γραμμα Λείτουργίκή ς Ανα λυσής καί Δίαμο ρ-
φωσής τής Συμπερίφορα ς. Στο Ε.Α. Κολία δής (Επίστ. Επίμε λ.) Συ-
μπερίφορα  στο σχολεί ο: Αξίοποίου με δυνατο τήτες αντίμετωπί -
ζουμε προβλή ματα, 132-180. Αθή να: Αυτοε κδοσή. 
 
Κουμπία ς, Ε. (2010). Δίαταραχή  Ελλείμματίκή ς Προσοχή ς - Υπερ-
κίνήτίκο τήτα (ΔΕΠ/Υ): Στρατήγίκε ς αντίμετω πίσής στή σχολίκή  
τα ξή. Στο Ε.Α. Κολία δής  Επίστ. Επίμε λ. 
Συμπερίφορα  στο σχολεί ο:  Αξίοποίου με δυνατο τήτες αντίμετω-
πί ζουμε προβλή ματα, 565,595. 
Αθή να: Αυτοε κδοσή. 
Παντελία δου,  Σ. (200ο). Μαθήσία κες δυσκολί ες καί εκπαίδευτίκή  
πρα ξή. Αθή να: Ελλήνίκα  Γρα μματα. 
                                                                                      Νατα σα Ζωγρα φου 
                                                                                       Δασκα λα  
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Ο ο ρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρήσίμοποίεί ταί γία να κα-
λυ ψεί μία σείρα  δυσκολίω ν που συνδε ονταί με τή μα θήσή. Πολλοί  
α νθρωποί χρήσίμοποίου ν αυτο ν τον ο ρο ως συνω νυμο τής δυσλεξί ας, 
ο μως στή πραγματίκο τήτα ή δυσλεξί α εί ναί μία μο νο απο  τίς είδίκε ς 
μαθήσίακε ς δυσκολί ες. 
Ουσίαστίκα , εί ναί ε νας ορίσμο ς «ομπρέλα» κα τω απο  τήν οποί α 
μπαί νουν δυσκολί ες, ο πως ή δυσλεξί α που προαναφε ραμε, ή δυσγρα-
φί α, ή δυσπραξί α , ή δυσαρίθμίσί α, ή δυσορθογραφί α, ή ελλείμματίκή  
προσοχή  καί υπερκίνήτίκο τήτα, ακο μα καί ο αυτίσμο ς. 
Γία να το εξήγή σουμε πίο απλα , ο ο ρος «ειδική μαθησιακή δυσκο-
λία» χρήσίμοποίεί ταί γία  να περίγρα ψεί εγγενείς διαταραχές, οί 
οποί ες δυσκολευ ουν τή μαθήσίακή  δίαδίκασί α. Αυτε ς οί δίαταραχε ς 
μπορεί  να αφορου ν σε ε να μο νο γνωστίκο  ή  λείτουργίκο  τομε α, ή  πε-
ρίσσο τερους. Γία παρα δείγμα, ή δυσγραφί α αναφε ρεταί στή δυσκο-
λί α συντονίσμου  των κίνή σεων που απαίτου νταί γία τή γραφή , ενω  ή 
δυσλεξί α περίλαμβα νεί ελλεί μματα σε πολλε ς γνωστίκε ς καί λείτουρ-
γίκε ς δυσκολί ες, ο πως ή μνή μή, ή ακουστίκή  καί οπτίκή  επεξεργασί α, 
ο προσανατολίσμο ς στο χω ρο καί στο χρο νο, κ.α.. 
Τε λος, εί ναί πολυ  σήμαντίκο  να γνωρί ζουμε πως δεν υπάρχει 
«θεραπεία»! Μίλα με γία προγράμματα παρέμβασης τα οποί α μα-
θαί νουν το μαθήτή  να δίαχείρί ζεταί τίς δυσκολί ες του καί να ανα-
πτυ σσεί εναλλακτίκου ς τρο πους μα θήσής συ μφωνα με τίς ίκανο τή-
τε ς του, καθω ς καί να καλλίεργεί  δεξίο τήτες στίς οποί ες δυσκολευ ε-
ταί, με δίαφορετίκο  ρυθμο  καί τεχνίκε ς .  
 
Μερικές οδηγίες για το σπίτι: 
 Στήν απογευματίνή  μελε τή να κα νεί συχνα  δίαλεί μματα με εναλ-

λαγή  δραστήρίοτή των. 
 Εί ναί σήμαντίκο  ο εκπαίδευτίκο ς ή  ή οίκογε νεία ο ταν τον βοήθου ν 

στα μαθή ματα να εί ναί σί γουροί ο τί ε χουν τήν προσοχή   του, ο τί 
κα θεταί καλα  καί ο τί δίατήρου ν βλεμματίκή  επαφή . 

 Στον γραπτο  λο γο χρεία ζεταί βοή θεία σε επί πεδο προ τασής  
(κεφαλαί ο, τελεί α, ολοκλήρωμε νο νο ήμα). 

 Γία τήν καλυ τερή κατανο ήσή ενο ς μεγα λου κείμε νου συστή νεταί ή 
συγκε ντρωσή τής προσοχή ς με μία γενίκή  προφορίκή  είσαγωγή  
του θε ματος/μαθή ματος. 

 Καλο  εί ναί να προήγεί ταί σίωπήρή  ανα γνωσή πρίν τή φωναχτή . 
 Τε λος, στήν προφορίκή  ανα γνωσή θα βελτίωθεί  αν ε χεί το χρο νο 

να δίαβα σεί πίο ή ρεμα, χωρί ς πί εσή. 
 Να προσπαθου με ο χω ρος μελε τής να εί ναί χωρί ς παρεμβολε ς. 
 

Μαργαρί τα Ορθοδο ξου  
Δασκα λα 

 

Ένα παίδί  με δίαταραχή  ελλείμματίκή ς προσοχή ς (ΔΕΠ) καί υπερ-
κίνήτίκο τήτας (ΔΕΠΥ) χρεία ζεταί αποτελεσματίκε ς στρατήγίκε ς 
δίδασκαλί ας, ω στε να εκπαίδευτεί  κατα λλήλα καί να προοδευ σεί. 
Χρεία ζεταί οπωσδή ποτε ε να κατάλληλα διαμορφωμένο περι-
βάλλον, το οποί ο να περίορί ζεί τους παρα γοντες που αποσπου ν 
τήν προσοχή  του. Το παίδί  εί ναί καλυ τερα να κάθεται κοντά 
στην έδρα, μακρία  απο  παρα θυρα καί καλορίφε ρ ή  απο  α λλα ε-
ρεθί σματα ο πως ζωγραφίε ς σε τοί χους καί κατασκευε ς 
(Κουμπία ς , 2010). Αυτο  περίορί ζεί τα δίασπαστίκα  ερεθί σματα 
καί βοήθα  το μαθήτή  να επίκεντρω νεταί στο ε ργο που του ανατί -
θεταί. 
 
Μία απαραί τήτή στρατήγίκή  δίδασκαλί ας παίδίω ν ΔΕΠ/Υ εί ναί ο 
τεμαχισμός εργασίας σε μικρότερα κομμάτια (Κα κουρος 
2001 Κουμπία ς 2010).  Έτσί το παίδί  θα κατανοεί  τί γί νεταί κα θε 
φορα  καί δε θα βίω νεί τήν αποτυχί α, κα τί που επήρεα ζεί αρνήτίκα  
τήν ή δή χαμήλή  αυτοείκο να του. 
 
Εντου τοίς, το σπα σίμο τής εργασί ας σε μίκρο τερα κομμα τία δεν 
εί ναί αρκετο , αν αυτο  δε συνοδευ εταί απο  ε να πολυαισθητηρια-
κό  ύφος στη διδασκαλία,  απο  τή χρή σή ενδίαφε ροντος δίδα-
κτίκου  υλίκου  καί τη χρήση Η/Υ, ο που αυτο  εί ναί εφίκτο  
(Γκονε λα, χ.ή.). Με αυτο  τον τρο πο οί μαθήτε ς μπορου ν να βίω -
σουν τήν επίτυχί α αλλα  καί να κατανοή σουν τή δίαδίκασί α που 
ακολουθεί ταί καλυ τερα. Με τή χρή σή τής τεχνολογί ας (Η/Υ, δία-
δραστίκου  πί νακα) ωφελου νταί ο λα τα παίδία , αφου  τα ερεθί -
σματα δί νονταί πίο παραστατίκα , γεγονο ς που προσελκυ εί το εν-
δίαφε ρον των μαθήτω ν με αποτε λεσμα να συμμετε χουν ενεργα  
στή μαθήσίακή  δίαδίκασί α (Κου μπίας 2010). 
 
Γία ε να παίδί  με ελλείμματίκή  προσοχή  εί ναί σήμαντίκή  η χρήση 
εξωτερικών τεχνικών όπως επαίνων, αυτοκόλλητων και πα-
ραχώρηση ειδικών προνομίων (Κα κουρος, 2001). Γία παρα -
δείγμα εί ναί καλο  να χρήσίμοποίεί ταί ε να συ στήμα με πο ντους 
κα θε φορα  που το παίδί  ολοκλήρω νεί σωστα   τήν επίθυμήτή  δία-
δίκασί α. Οί πο ντοί που συγκεντρω νεί ο μαθήτή ς μπορεί  να ανταλ-
λα ζονταί με ε ναν ενίσχυτή  ο πως το μοί ρασμα των τετραδί ων, το 
γρα ψίμο στον πί νακα, το σβή σίμο του πί νακα καί το παίχνί δί στον 
Η/Υ (Κολία δής, Φελου κα & Μουταβελή ς, 2010). 
 
 
 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  
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Σημασία  του διαδικτύου  στις μέρες μας: 
 
Το δίαδί κτυο δεν εί ναί μο νο ωφε λίμο, αλλα  ε να  επαναστατίκο  εργα-
λεί ο  στα σωστα  χε ρία καί με τή σωστή  δίαχεί ρίσή. Το δίαδί κτυο ή  με 
πίο απλα  λο γία το ί ντερνετ χρήσίμοποίεί ταί ευρυ τερα γία επαγγελ-
ματίκου ς σκοπου ς, γία δίαφήμίστίκου ς σκοπου ς, γία ψυχαγωγί α αλ-
λα  ακο μα καί γία επίμο ρφωσή. 
 
Χρήση του διαδικτύου στην Κύπρο: 
 
«Η προ σβασή στο Δίαδί κτυο απο  τα νοίκοκυρία  το 2013 ε φτασε το 
64% σε σχε σή με 61,8% το 2012, συ μφωνα με τα αποτελε σματα ε-
τή σίας ε ρευνας "Χρή σή Τεχνολογίω ν Πλήροφορίκή ς  καί Επίκοίνω-
νίω ν στα Νοίκοκυρία  2013" που δίενή ργήσε το πρω το τρί μήνο του 
2013 ή Στατίστίκή  Υπήρεσί α, με σω  προσωπίκω ν συνεντευ ξεων, πα-
γκυ πρία. 
 
(http://www.newbomb.gr/kypros/story/380870/-ereyna-
kypros-ayxithike-to-pososto-hriston-sto-internet-to-2013) 
 
Άρα το ί ντερνετ  εί ναί ίδίαί τερα δίαδεδομε νο στήν καθήμερίνή  μας 
ζωή . 
 
Γιατί η ανάγκη για ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι επιτακτική; 
 
Καθήμερίνα , προσε χουμε τα παίδία  μας  σαν κο ρή οφθαλμου . Δε θα 
τα αφή σουμε να μίλου ν με αγνω στους, να κολυμπή σουν χωρί ς επί -
βλεψή, να περπατή σουν μεγα λες αποστα σείς γία το σχολεί ο κτλ. Ε-
κτο ς απο  τή σωματίκή  τους ασφα λεία , πρε πεί να μερίμνή σουμε καί 
γία τήν  πνευματίκή /ψυχολογίκή  τους προστασί α. 
Αρχίκα  εμεί ς ως γονεί ς οφεί λουμε να ενήμερωθου με γία τους κίνδυ -
νους που ελλοχευ ουν απο  τήν περίή γήσή. 
 
Τι πρέπει να προσέξουμε: 
 
Εθίσμο ς υπερβολίκή  χρή σή 
Παίδοφίλί α (Grooming) 
Εκφοβίσμο ς /Προσβλήτίκο  περίεχο μενο (Bulling) 
Απα τες - (Internet scams) 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ  

Η Δίαταραχή  Ελλείμματίκή ς Προσοχή ς  (ΔΕΠ) καί Υπερκίνήτίκο τή-
τας  (ΔΕΠΥ), αποτελεί  μία απο  τίς συχνο τερα εμφανίζο μενες καί 
δίαγνωσκο μενες δίαταραχε ς σε παίδία  σχολίκή ς ήλίκί ας (Barkley, 
1990. The British Psychological Society, 1996). Κα ποία απο  τα συ-
μπτω ματα τής εμφανί ζονταί πρίν απο  τήν ήλίκί α των 7 ετω ν καί 
εκδήλω νονταί οπωσδή ποτε  σε τουλα χίστον δυ ο περίβα λλοντα. 
Αποτελεί  μία αναπτυξίακή  δίαταραχή  που προκαλεί  σοβαρε ς καί 
επί μονες δυσκολί ες  σε πολλου ς τομεί ς τής ζωή ς του παίδίου  καί 
εκδήλω νεταί με τα εξή ς συμπτω ματα: 
 
1. Απροσεξία 
 Το παίδί  χα νεί απαραί τήτα αντίκεί μενα ο πως φυλλα δία ή  βίβλί -

α. 
 Δεν αποπερατω νεί τίς οδήγί ες που του ε χουν ανατεθεί  ή  δεν ο-

λοκλήρω νεί μία εργασί α . 
 Συχνα  μοία ζεί σαν να μήν ακου εί. 
 Αποφευ γεί συχνα  να ασχολήθεί  με δραστήρίο τήτες που απαί-

του ν παρατεταμε νή συγκε ντρωσή. 
 Αποσπα ταί ή προσοχή  του απο  εξωτερίκα  ερεθί σματα. 
 
2. Παρορμητικότητα  
 Συχνα  μίλα  περίσσο τερο απ’ ο σο πρε πεί. 
 Δεν μπορεί  να περίμε νεί τή σείρα  του π.χ στο παίχνί δί ή  στήν 

καντί να. 
 Απαντα , πρίν ολοκλήρωθεί  ή ερω τήσή απερί σκεπτα. 
 Δίακο πτεί τους α λλους (π.χ. επεμβαί νεί στή συνομίλί α). 
 
3. Υπερκινητικότητα 
 Κίνεί  νευρίκα  χε ρία ή  πο δία ή  στρίφογυρί ζεί στή θε σή του. 
 Εί ναί δίαρκω ς σε συνεχή  κίνήσίακή  ανήσυχί α, σαν να «κίνεί ταί  

με μήχανή ». 
 Μίλα  δίαρκω ς καί υπερβολίκα  με σα στή τα ξή. 
 Κα νεί επίκί νδυνα πρα γματα τρε χοντας καί σκαρφαλω νοντας.  
 Δυσκολευ εταί να παί ξεί ή συχα. 
 

 

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  

ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ) 
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Εισηγήσεις - Συμβουλές: 
 
Safe internet at home (cyta) 
 
Η υπήρεσί α τής cytanet safe internet - for  home  σου προσφε ρεί τή δυ-
νατο τήτα να προστατε ψείς τα παίδία  σου  απο  το παρα νομο, ανεπίθυ -
μήτο καί επίβλαβε ς περίεχο μενο του δίαδίκτυ ου. Με ε να ευ κολο καί 
πρακτίκο  τρο πο μπορεί ς να επίλε ξείς τίς  κατήγορί ες δίαδίκτυακου  πε-
ρίεχομε νου, συγκεκρίμε νες ίστοσελί δες ή /καί εφαρμογε ς δίαδίκτυ ου, 
στίς οποί ες δεν θε λείς να επίτρε ψείς τήν προ σβασή, καθω ς επί σής καί 
να καθορί σείς το χρο νο επίτρεπο μενής προ σβασής στο δίαδί κτυο, γία 
κα θε χρή στή του ήλεκτρονίκου  σου υπολογίστή . 
 
Χρή σή παίδίκή ς εφαρμογή ς Kiddle,  
υποκατα στατο τής μήχανή ς αναζή τή-
σής Google search. 
 
Προσοχή  στή χρή σή κωδίκω ν. 
Δεν φυλα ω κωδίκου ς σε ξε νο υπολογί-
στή . 
Χρήσίμοποίω  δυνατο  συνδυασμο  γραμμα των, αρίθμω ν, κεφαλαί ο & μί-
κρο  γρα μμα στον κωδίκο . 
Κοίνωνίκα  δί κτυα: 
Αν κα τί δε θα το μοίραζο σουν στήν παίδίκή  χαρα , το τε μήν το μοίρα-
στεί ς στα κοίνωνίκα  δί κτυα. 
Αποφευ γω να δήλω νω τί κα νω καί που  το κα νω σε ζωντανο  χρο νο 
(check-in). 
Δε γρα φω κα τί α σχήμο, γίατί  με νεί γραμμε νο καί δεν το παί ρνω πί σω. 
Να εί μαστε υποψίασμε νοί σε «ελκυστίκα » μήνυ ματα τυ που  «Κε ρδίσε 
λεφτα  απο  το σπί τί». ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΜΑΣ! 
 

Κατά πόσο είναι εφικτή 
Επείδή  ή προ λήψή εί ναί πα ντα καλυ τερή απο  τή θεραπεί α, τα παίδία  
πρε πεί να επίμορφω νονταί απο  μίκρή  ήλίκί α. 
Επείδή  δεν μπορου με πα ντα να επίβλε πουμε τα παίδία  μας, το καλυ τε-
ρο εί ναί να τα εκπαίδευ σουμε γία το πω ς να αντίμετωπί ζουν δία φο-
ρους κίνδυ νους. 
Σε καμία  περί πτωσή δεν αποθαρρυ νουμε τα παίδία  απο  τή χρή σή του 
δίαδίκτυ ου. 
Αντί θετα τα παροτρυ νουμε με παραδεί γματα σωστή ς χρή σής του π.χ. 
Ιστορί α Κενυα τή πρωταθλήτή  στο ακο ντίο: «Julius Yego mr You Tube» 
https://www.youtube.com/watch?v=clUvbObfqz0 
  
                                                                                            Χαρα λαμπος Κουνε ς                             

 

 
Τα επιτραπέζια παιχνίδια μπήκαν για τα καλά στην 

σχολική μας ζωή. 

Εξασκούν το μυαλό και διασκεδάζουν ταυτόχρονα! 
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Η Σχολίκή  τσα ντα καί συγκεκρίμε να το βα ρος, ο τυ πος καί ο τρο -
πος μεταφορα ς τής θεωρεί ταί ως παρα γοντας προ κλήσής ανωμα-
λίω ν στή σπονδυλίκή  στή λή καί ως παρα γοντα, γενίκα  , προ κλή-
σής ορθοπεδίκω ν κακω σεων, εα ν δεν τήρου νταί οί σωστε ς προδί-
αγραφε ς. Συ μφωνα με τίς επί σήμες οδήγί ες, το βα ρος τής σχολίκή ς 
τσα ντας δεν πρε πεί σε καμί α περί πτωσή να ξεπερνα  το 1/6 του 
σωματίκου  βα ρους του παίδίου . Γία τήν αποφυγή  των πίο πα νω 
συνεπείω ν είσήγου μαστε τους πίο κα τω τρο πους: 
 
 Επίλε ξτε τήν κατα λλήλή τσα ντα. Καλυ τερα να προτίμου νταί  

τσα ντες πλα τής καί ο χί οί τσα ντες χείρο ς ή  τσα ντες με τροχα-
ρα κία. 

 Οί τσα ντες πρε πεί να εί ναί φαρδίε ς, ω στε να μοίρα ζεταί σωστα  
το βα ρος στήν πλα τή, ενω  εί ναί σήμαντίκο  το παίδί  να φορα  το 
σακί δίο του σωστα  καί με τίς δυ ο τίρα ντες. 

 Προσε ξτε τον τρο πο που τοποθετου νταί τα βίβλί α καί τα υπο -
λοίπα πρα γματα στή τσα ντα. Τα βαρία  βίβλί α πρε πεί να τοπο-
θετου νταί στο κε ντρο καί το υπο λοίπο βα ρος να κατανε μεταί 
ομοίο μορφα. 

 Η σχολίκή  τσα ντα να περίε χεί μο νο βίβλί α, που τα παίδία  θα 
χρήσίμοποίή σουν στα μαθή ματα του Ωρολο γίου  Προγρα μμα-
τος τής συγκεκρίμε νής  ήμε ρας, 3-4 ξυσμε να μολυ βία, το σβή-
στή ρί, τή ρί γα καί τα χρωματίστα   τους  μολυ βία. Βίβλί α που δε 
χρεία ζονταί να με νουν στο σπί τί , οί πρε πεί να ελε γχουν συστή-
ματίκα  τήν τσα ντα των παίδίω ν τους, ω στε αυτή  να ε χεί μο νο 
τα απαραί τήτα βίβλί α κα θε με ρας. 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ  

ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ 
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Α. Τομέας κανονισμού λειτουργίας του σχολείου  

 

Κώδικας καλής συμπεριφοράς  

Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

ΩΡΑΡΙΟ 

1. Γνωρί ζω καί τήρω  το ωρολο γίο προ γραμμα. 
2. Βρί σκομαί στο σχολεί ο ε γκαίρα, στίς 7:30π.μ. 
3. Έχω στή σχολίκή  μου τσα ντα μο νο τα βίβλί α τής ήμε ρας. 
4. Μο λίς τελείω σουν τα μαθή ματα αποχωρω  απο  το σχολεί ο καί 

πήγαί νω στο σπί τί μου χωρί ς καθυστε ρήσή. 
5. Αν χρείαστεί  να φυ γω απο  το σχολεί ο κατα  τή δία ρκεία των 

μαθήμα των, ζήτω  α δεία απο  τή δίευ θυνσή του σχολεί ου καί με 
παραλαμβα νουν οί γονεί ς μου αφου  υπογρα ψουν το σχετίκο  
ε ντυπο στή γραμματεί α. 

6. Τήν ω ρα του δίαλεί μματος κατεβαί νω ή συχα απο  τίς σκα λες. 

ΣΤΟΛΗ 

1. Έρχομαί στο σχολεί ο φορω ντας πα ντα τή στολή  μου. 
2. Σε βομαί τή στολή  μου καί τή δίατήρω  πα ντα καθαρή . 
3. Φορω  τή στολή  του σχολεί ου μετα  απο  το μα θήμα τής Φυσίκή ς 

Αγωγή ς. 
4. Κατα  τους χείμερίνου ς μή νες μπορω  να φορω  τίς φο ρμες που 

ε χεί εγκρί νεί το σχολεί ο. 
5. Φορω  τήν επί σήμή στολή  κατα  τή δία ρκεία μία σχολίκή ς  εκδή -

λωσής, πα ντα σε συνεννο ήσή με τους δασκα λους. 

  

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 γκρίζο παντελόνι (κοντό ή μακρύ) 

 άσπρο πουκάμισο/άσπρη φανέλα  

 μαύρα παπούτσια 

 μπλε τρικό  

 μπλε μπουφάν ή σακάκι 

 μπλε φούστα ή γκρίζο παντελόνι  

 άσπρο πουκάμισο/άσπρη φανέλα  

 μαύρα παπούτσια 

 μπλε τρικό  

 μπλε μπουφάν ή σακάκι 

  

 γκρίζο παντελόνι  (μακρύ) 

 άσπρο πουκάμισο 

 μαύρα παπούτσια 

 μπλε τρικό 

 άσπρες  κάλτσες  

 μπλε γραβάτα 

 μπλε φούστα 

 άσπρο πουκάμισο 

 μαύρα παπούτσια 

 μπλε τρικό  

 άσπρες κάλτσες/άσπρο καλτσόν 

 μπλε γραβάτα 

  

  

Καθημερινή στολή 

1.  Απέναντι τον εαυτό μου 
 
 Αξίολογω  τίς ίκανο τήτε ς μου. Τοποθετω  τον εαυτο  μου εκεί  

που το αξί ζεί, ου τε πίο ψήλα , ου τε πίο χαμήλα . 
 Φροντί ζω τήν ατομίκή  μου καθαρίο τήτα. 
 Φροντί ζω τήν εμφα νίσή  μου. Φορω  τή στολή  μου (καθήμερίνή , 

επί σήμή, Γυμναστίκή ς, συ μφωνα με τίς οδήγί ες του σχολεί ου). 
 Εκτελω  τίς εργασί ες που μου αναθε τουν οί δα σκαλοί  καί  οί 

δασκα λες μου το σο στο σχολεί ο, ο σο καί στο σπί τί. 
 Ακολουθω  το προ γραμμα καί φε ρνω τα απαραί τήτα βίβλί α 

καί τετρα δία καθω ς καί α λλα υλίκα  καί με σα, που χρεία ζομαί 
γία τήν εργασί α μου στα δία φορα μαθή ματα.  

 Αναλαμβα νω τίς ευθυ νες μου. Δίεκδίκω  τα δίκαίω ματα  μου. 
 Αναγνωρί ζω τα λα θή μου καί απολογου μαί γί’ αυτα . 
 
2. Απέναντι στους άλλους  
 
 Σε βομαί τα συναίσθή ματα καί τα δίκαίω ματα  τους. 
      Προσπαθω  να μήν τους πλήγω νω με ε ργα ή  λο γία. 
 Αποδε χομαί τους α λλους, ε στω κί αν εκφρα ζουν απο ψείς δία-

φορετίκε ς απο  τίς δίκε ς μου, αν προε ρχονταί απο  α λλή χω ρα ή  
εί ναί παίδία  με ίδίαίτερο τήτες. 

 Συνεργα ζομαί με τα παίδία  τής ομα δας μου. Σε βομαί τίς απο-
φα σείς τής πλείοψήφί ας καί πείθαρχω  σ΄ αυτε ς. 

 Παί ρνω το λο γο, γία να μίλή σω. Παρακολουθω  με προσοχή  
τους α λλους, χωρί ς να δίακο πτω. 

 Συμπερίφε ρομαί με ευγε νεία καί σεβασμο  προς ο λους  
(δασκα λους, συμμαθήτε ς, γονεί ς καί α λλα προ σωπα). 

 Σε βομαί τή σείρα  προτεραίο τήτας,  περίμε νω ή ρεμα, χωρί ς να 
σπρω χνω καί να φωνα ζω. 

 Προσπαθω  να εί μαί ή ρεμος /ή καί βοήθήτίκο ς/ή. 
 Συμβα λλω με τή συμπερίφορα  μου στήν ομαλή  δίεξαγωγή  του 

μαθή ματος. 
 

Επίσημη στολή 

Στολή Φυσικής Αγωγής 

μπλε ή μαύρο παντελόνι και άσπρη φανέλα, αθλητικά παπούτσια 
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ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Θεωρου με ο τί ο λα τα παίδία  θα σεβαστου ν τον Κω δίκα Καλή ς Συμπερί-
φορα ς καί δεν θα υπα ρξουν ίδίαί τερα προβλή ματα. Αν παρο λα αυτα  
προκυ ψεί οποίοδή ποτε προ βλήμα, το τε γία αποκατα στασή του Κω δίκα 
καί ανα λογα με τή φυ σή τής περί πτωσής λαμβα νονταί τα πίο κα τω με -
τρα: 
 
1. Παρατή ρήσή 
2. Επί πλήξή  
 Ιδίαίτε ρως 
 Ενω πίον του γονε α ή  κήδεμο να 
 Παραπομπή  στή δίευ θυνσή σε εξαίρετίκε ς περίπτω σείς συνεχίζο με-

νής παραβί ασής κανονίσμω ν. 
3. Στίς σοβαρε ς περίπτω σείς, ο που παρα  τή λή ψή των πίο πα νω         
      με τρων το παίδί  συνεχί ζεί να παρουσία ζεί τήν ί δία συμπερίφορα ,  
      ο δίδασκαλίκο ς συ λλογος αναλαμβα νεί τήν εξε τασή τής περί πτωσής. 
      Ανα λογα με τα πορί σματα τής εξε τασής μπορεί  να χρήσίμοποίή σεί τα      
      ακο λουθα πείθαρχίκα  με τρα:    
 Υποχρεωτίκή  προσφορα  κοίνωνίκή ς υπήρεσί ας με σα στο σχολεί ο 

στα πλαί σία των συνήθίσμε νων δραστήρίοτή των που αναλαμβα νουν 
τα παίδία . 

 Στε ρήσή συμμετοχή ς σε ενδοσχολίκε ς εκδήλω σείς καί αθλοπαίδίε ς  
εντο ς του σχολεί ου καθω ς καί α λλες ενδοσχολίκε ς δραστήρίο τήτες 
γία μία μο νο περί οδο απο  μία με χρί τρία ντα συνεχο μενες ήμε ρες με -
σα στο ί δίο σχολίκο  ε τος.               

3. Απέναντι στην τάξη, το σχολείο και το ευρύτερο περιβάλ-
λον 

 
 Έρχομαί στο σχολεί ο ε γκαίρα, μπαί νω στήν τα ξή μο λίς κτυπή σεί 

το κουδου νί καί ετοίμα ζομαί γία το μα θήμα χωρί ς καθυστε ρήσή. 
 Σε βομαί τήν περίουσί α τής τα ξής καί του σχολεί ου. Δε γρα φω 

στα θρανί α καί τους τοί χους. Δεν προκαλω  ζήμίε ς.  
 Φροντί ζω γία τήν καλή  εμφα νίσή καί τήν καθαρίο τήτα τής τα ξής 

καί του σχολεί ου. 
 Στή δία ρκεία του δίαλεί μματος βγαί νω απο  τήν τα ξή, παί ζω 

στους καθορίσμε νους χω ρους , σε βομαί το φυσίκο  περίβα λλον 
του σχολεί ου. 

 Παραμε νω εντο ς του σχολίκου  χω ρου κατα  τή δία ρκεία τής λεί-
τουργί ας του σχολεί ου. 

 Σε βομαί τους κανονίσμου ς του σχολεί ου, το σο αυτου ς που μας 
δί νονταί γραπτω ς, ο σο καί αυτου ς που μας ανακοίνω νονταί στίς 
τακτίκε ς κοίνε ς μας συγκεντρω σείς. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων  

 

Α/Α 

 

Ονοματεπώνυμο  

 

Ιδιότητα  

 

Τηλέφωνο 

1 Μιχάλης Νικολάου  Πρόεδρος  99477050 

2 Μαρία Μακαρίτη  Αντιπρόεδρος  99559379 

3 Νίκη Σπυρίδη  Γραμματέας  99566218 

4 Λουκία Μουγή  Ταμίας  99345368 

5 Μαρία Μισού  Βοηθός Γραμματέα 99137552 

6 Στέφη Θεοφάνους  Βοηθός Ταμία  99834088 

7 Ιάκωβος Κουμής  Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Γονέων  99420827 

8 Τάσος Μάγος  Μέλος  99382549 

9 Γιώργος Κκαΐλης  Μέλος  99665895 


