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ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΕΔΩΝ

19 Μαΐου, 2010

Διδακηικό προζωπικό,  μαθηηές

 32 παιδιά  
 7 εκπαιδεσηικoί
 4 επιζκέπηες 

εκπαιδεσηικοί
 4 εκπαιδεσηικοί με 

αγορά σπηρεζιώμ για 
ηα εμδιαθέρομηα ηα 
οποία είμαι: γαλλικά, 
ηέτμη, τορός και tae-
kwo-do
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Ενιαίο Ολοιμερο και παροχι 
ευκαιριϊν

Ολοιμερεσ 
εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ

Επιςκζψεισ- εκδρομζσ

Νζο αεροδρόμιο Λάρνακασ                                          Λιμάνι Λάρνακασ
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Οικολογικζσ επιςκζψεισ

Περιβαλλοντικό Κζντρο Ακρωτθρίου

Οικολογικζσ επιςκζψεισ

Μοναςτιρι των Γάτων                                                    Ακτι του Κυβερνιτθ
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Οικολογικζσ ενζργειεσ

Τιοκεςία του 
πλοίου 
“Mount 
Robson” (το 
πλιρωμα του 
πλοίου)

Σο πλοίο μασ ταξιδεφει… και μεισ 
μαηί του
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Οικολογικζσ καταςκευζσ

Σριςδιάςτατα ψάρια και 
καλαςςινά από 
άχρθςτα υλικά

Πρόβλθμα: θ ζλλειψθ χϊρου

Η ςυγκεκριμζνθ αίκουςα 
διδαςκαλίασ, 
χρθςιμοποιείται και 
ωσ…

αίκουςα πολλαπλισ 
χριςθσ!
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…για ενδοςχολικζσ γιορτζσ

…για φιλοξενία
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Προβλιματοσ ςυνζχεια…

Ακόμα μια αίκουςα 
διδαςκαλίασ 
χρθςιμοποιείται για το 
μάκθμα του χοροφ

Κάτι ψινεται
Η αίκουςα οικοκυρικϊν, 
χρθςιμοποιείται και ωσ 
κουηίνα για τθν 
ετοιμαςία του 
μεςθμεριανοφ φαγθτοφ
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Διπλι χριςθ

Αίκουςα διδαςκαλίασ   
και τραπεηαρία

υνεργαςία με γονείσ-κοινότθτα

εταιρικι ςχζςθ ςχολείου-κοινότθτασ

βελτίωςθ επικοινωνίασ γονιϊν-εκπαιδευτικϊν-
παιδιϊν

μείωςθ  περιςτατικϊν με παραβατικι ςυμπεριφορά
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χολείο και κοινότθτα-
αμφίδρομθ ςχζςθ

Οι ιςτορίεσ ξυπνοφν... ςτο ςπίτι τθσ κ. Ελιςάβετ

Εξωςχολικζσ γιορτζσ

το προαφλιο τθσ εκκλθςίασ
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Άνοιγμα ςχολείου προσ τα ζξω

Επίςκεψθ και φιλοξενία 
εκπαιδευτικϊν από 
διάφορα ςχολεία τθσ 
Ευρϊπθσ ςτα πλαίςια 
του προγράμματοσ 
“Effective foreign 
language teaching in 
primary schools”

Σςικνοπζμπτθ

Οι γιαγιάδεσ ετοιμάηονται 
για τθν Τςικνοπζμπτθ

Οι γονείσ ψινουν ςουβλάκια
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Μζρα χαράσ-μζρα δθμιουργίασ-μζρα 
μθτζρασ
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Σο ςχολείο ωσ
χϊροσ …

καλλιζργειασ 
ςτάςεων και αξιϊν

πρόλθψθσ 
παραβατικϊν 

ςυμπεριφορϊν-
κοινωνία

εφαρμογισ 
παρεμβατικϊν 
προγραμμάτων 

Σα παιδιά μζνουν ςτο ςχολείο για αρκετό χρόνο, 
αναμενόμενθ θ κοφραςθ και θ ζνταςθ. Απαραίτθτεσ λοιπόν οι 

αςκιςεισ θρεμίασ...
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Σο παρεμβατικό πρόγραμμα ςτο 
ςχολείο μασ

Διάλεξθ προσ τουσ 
γονείσ με κζμα 
«υναιςκθματικι 
νοθμοςφνθ-Διαχείριςθ 
κυμοφ»

Μακθτζσ και εκπαιδευτικοί

Βιωματικό εργαςτιρι για 
όλουσ τουσ μακθτζσ του 
ςχολείου, με τθ 
ςυμμετοχι και των 
εκπαιδευτικϊν του 
ςχολείου



31/5/2010

14

Μακθτζσ

Ερωτθματολόγιο για 
όλουσ τουσ μακθτζσ με 
κζμα τθν επικοινωνία, 
τθ διαχείριςθ του 
κυμοφ και τθν επίλυςθ 
ςυγκροφςεων με τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ

Το ολοήμερο ζτολείο εκηός από τώρος 
προζθοράς γμώζεωμ μπορεί και πρέπει μα 
είμαι τώρος:

 εστάριζηος 
 δημιοσργικός
 αμθρώπιμος
 θιλικός
 επικοιμωμιακός

Εσταριζηούμε


