
 

Δηδηθφ ρνιείν «Απφζηνινο Βαξλάβαο» Ακκνρψζηνπ 

ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

Αγαπεηνί γνλείο, 

Όπσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη θέηνο, κέζα απφ απηή ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, ζέινπκε λα 

ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν καο θαη 

ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη φια ηα παηδηά. Ζ εθεκεξίδα ζα εηνηκάδεηαη θάζε δχν κήλεο θαη 

ζα απνζηέιιεηαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Φέηνο ζην ζρνιείν καο θνηηνχλ 38 παηδηά θαη είλαη ρσξηζκέλα ζε έμη νκάδεο. Δθηφο απφ 

ην πξφγξακκα ηεο νκάδαο ηνπ, ην θάζε παηδί, αλάινγα πάληα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, δέρε-

ηαη ινγνζεξαπεπηηθή, θπζηνζεξαπεπηηθή, κνπζηθνζεξαπεπηηθή θαη εξγνζεξαπεπηηθή πα-

ξέκβαζε. Παξάιιεια κε ηελ νκάδα ηνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο 

εηδηθήο θπζηθήο αγσγήο, μπινπξγηθήο, θνιχκβεζεο/πδξνζεξαπείαο θαη πξνεπαγγεικα-

ηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.   

Γιεσθσνηής: Ανηρέας Θεοδώροσ 

Β.Γηεπζχληξηα: Άλλα Μάξθνπ Μειηψηε 

Δηδηθνί Δθπαηδεπηηθνί: Κσλζηαληίλνο Υ΄΄Παληειή 

 Παλαγηψηα Κπξηάθνπ 

 Έιιε Μεγαιέκνπ 

 Κσλζηαληία ηαπξή 

 Αληξέαο Κνιηαλδξήο 

Φπζηθήο Αγσγήο: Γέζπσ Μνηίηνπ 

Φπζηνζεξαπείαο: Γεσξγία Μηραήι 

Φπζηνζεξαπείαο: Δηξήλε Βαηηή (3 κέξεο) 

Δξγνζεξαπείαο: Άληξηα Ηαθψβνπ (2 κέξεο) 

 Γηψξγνο Αλησληάδεο 

 Λίηζα Λενληίνπ (1 κέξα) 

Λνγνζεξαπείαο: Αληξηάλα Σηεξαιιή 

Μνπζηθνζεξαπείαο: Γέζπνηλα Πηηζηιιή 

Ξπινπξγηθήο: Αληξέαο Αλησλίνπ (2 κέξεο) 

 ηέιια Νενπηνιέκνπ  
(1 κέξα) 

Φπρνιφγνο: Μαξία Μάκα (2 κέξεο) 

ρ. Βνεζνί/ πλνδνί: Γηψηα πκεσλίδνπ 

 Διέλε Αξηζηνδήκνπ 

 Γψξα ηπιηαλνχ 

 Ησάλλα Λαδαξή 

 Ησάλλα Υ΄΄Κσλζηαληή 

 Κνχια ακάξα 

 Λνχζε Κφθθηλνπ 

 Νίλα Πηηηηξή 

 Παπιίλα Αιεμάλδξνπ 

Γξακκαηέαο: Αλησλία σηεξίνπ 

Φξνληίζηξηα: Κνχια Παπαπέηξνπ 

Μαγείξηζζα: Υαξνχια Υξπζνζηφκνπ 

Ειδικό Σσολείο Απόζηολορ Βαπνάβαρ 
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Τηλ: 23 942133 ,     Φαξ: 23 942865 



 

ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

Σηο ζτολείο μας θοιηούν παιδιά από ηην Ξσλοηύμποσ, ηο Ξσλοθάγοσ, ηην 

Ορμήδεια, ηο Ασγόροσ, ηις Βρσζούλες, ηο Λιοπέηρι, ηη Σωηήρα, ηο Παραλίμνι, 

ηο Γαζάκι Άτνας, ηο Φρέναρος, ηον Πρωηαρά και ηην Αγία Νάπα. Δπίζης 

έτοσμε μαθηηή και από ηην  καηετόμενη Αμμότωζηο.  

1. Γηάλλεο Κακπνχξνγινπ 
2. Μάξηνο Αξηεκίνπ 
3. ηέθαλνο Πξνδξφκνπ 
4. Ραθαήι Αλαζηαζίνπ 
5. Υξίζηνο Πεξέξα 
6. Sadik Kizilors 
 
Υπεύθσνη Δ.Δ: 
Κωνζηανηία Σηασρή 

1. ηέθαλνο Γεσξγίνπ 
2. Μάξθνο Ζιία 
3. Αληξέαο Βαζηιείνπ 
4. Γεσξγία Καξπαζίηε 
5. Υαξίθιεηα Κσλζηαληή 
6. Κσλζηαληίλνο ηαζή 
 
Υπεύθσνη Δ.Δ: 
Έλλη Μεγαλέμοσ 

1. Αληξέαο ηεθάλνπ 
2. Υαξαιακπία Καζηάλα 
3. Υξηζηνθήο Αιεμάλδξνπ 
4. Υξίζηνο Εακπάο 
5. Μάξηνο Καιιίζηεο 
6. Λεπηέξεο Παπαειεπζε-

ξίνπ 
 
Υπεύθσνη Δ.Δ: 
Άννα Μάρκοσ Μηλιώηη 

1. Ηάζνλαο Σζνιάθεο 
2. Μαξίλα ηαχξνπ 
3. Ξέληνο Καθνπξήο 
4. Έιελα θαπνχιαξνπ 
5. Αληξέαο Νηθνιή 
6. Εαραξίαο Κσλζηαληίλνπ 
 
Υπεύθσνη Δ.Δ: 
Ανδρέας Κολιανδρής 

1. Γεκήηξεο Γεσξγίνπ           8.   Jenna MacGreavy 
2. Ζιίαο Αδάκνπ                     9.   Κσλζηαληίλα Κνχβαξνπ 
3. Γηψξγνο Μαχξνο               10.  Άληξε Καβαιηέξνπ 
4. Γηάλλνο Παξαζθεπά           11.  Κπξηαθή Αδάκνπ 
5. Δξξίθνο Κπξηάθνπ              12.  Υξπζηάια Ησάλλνπ 
6. Αληξέαο Απνζηφινπ           13.  Γηψξγνο Παπαθπξηαθνχ 
7. Κπξηάθνο Σακπνπθάξεο     14.  Πάκπνο Υαξαιάκπνπο 
 
Υπεύθσνοι Δ.Δ: Κωνζηανηίνος Χ΄΄Πανηελή,  
                           Παναγιώηα Κσριάκοσ 

Δηδηθφ ρνιείν «Απφζηνινο Βαξλάβαο» Ακκνρψζηνπ 



 

ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

Πξσηαξρηθή ζέζε ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ έρεη ε πξνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ παηδηψλ. ην ζρνιείν καο ππάξρεη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην φπνπ 

ηα παηδηά ηπγράλνπλ βαζηθήο πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα ηα βνεζήζεη λα 

ζπκκεηέρνπλ αξγφηεξα ζε πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο άζθεζεο ζε εξγαζηαθνχο ρψ-

ξνπο. Σν πξφγξακκα  πεξηιακβάλεη εξγαζία ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ (θνζκήκαηα, θαιαζνπ-

ιεθηηθή, θαξεθινδεηηθή, θεξακηθή, θξνληίδα θήπσλ) φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ (γηα φζν δη-

άζηεκα είλαη δπλαηφ λα εμεπξεζεί εξγαζία) θαη απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ 

γηα αλεμάξηεηε δηαβίσζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θν-

ιχκβεζεο ή/θαη πδξνζεξαπείαο ηνπ ζρνιεί-

νπ. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη απφ ηε γπκ-

λάζηξηα θαη ηε θπζηνζεξαπεχηξηα ηνπ ζρνιεί-

νπ καο, κε ζηφρν ηελ εθγχκλαζε ησλ παηδη-

ψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζην 

θνιχκπη θαζψο θαη ηε ζεξαπεπηηθή άζθεζε 

ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα κέζα 

ζην λεξφ. 
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

Σν Πξφγξακκα Comenius, απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο   

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζήο ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ππνζηεξίδεηαη ε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ      

παξέρνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ            

επηρνξήγεζε ζρνιηθψλ ζπκπξάμεσλ, πνιπκεξψλ ζρεδίσλ, δηθηχσλ θαη δξάζεσλ    

δηαθξαηηθήο θηλεηηθφηεηαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη               

δξαζηεξηνηήησλ ελδνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ. Μέζσ ησλ            

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ δηεπθνιχλνληαη νη λένη ψζηε λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηζκψλ θαζψο θαη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο     

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ηε κειινληηθή εξγαζηαθή ηνπο      

απαζρφιεζε θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο. Σν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην 

πξφγξακκα γηα δεχηεξε ρξνληά θαη ζα έρεη επαθέο κε εηδηθά ζρνιεία απφ ηε         

Γεξκαλία, ηελ Πνισλία θαη ηελ Ηηαιία. Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά έγηλα ζπλαληήζεηο 

ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνισλία, ελψ θέηνο έγηλε πξφζθαηα επίζθεςε ζηε Γεξκαλία. Σν 

Μάην νη εηαίξνη καο ζα επηζθεθζνχλ ηελ Κχπξν.  

Σν ζρνιείν καο ζπλερίδεη γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά λα 

ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα ησλ Οηθνινγηθψλ ρνιείσλ. 

Μέρξη ηψξα έρνπκε κειεηήζεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

«ην λεξφ», «ηα απνξξίκκαηα», «ηε βηνπνηθηιφηεηα», 

«ηελ ελέξγεηα», «ηε ζάιαζζα» θαη έρνπκε θεξδίζεη κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζεκάησλ  ηελ νηθνινγηθή ζεκαία, ε 

νπνία αλαξηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ. Φέηνο ην 

ζέκα καο ζα είλαη μαλά «ηα απνξξίκκαηα». Μέζα απφ 

ην πξφγξακκα ηα παηδηά επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. Απνθηνχλ γλψζεηο θαη   

καζαίλνπλ λα ζέβνληαη θαη λα αγαπνχλ ην πεξηβάιινλ. 

Έρνπλ ηελ επθαηξία, επίζεο, λα ιάβνπλ κέξνο ζε       

βησκαηηθά εξγαζηήξηα/δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη          

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο.  
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Comenius ,  

νκάδα παηδηψλ απφ ην ζρνιείν καο, καδί κε  

δηδαθηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ,             

επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε Freiburg ηεο           

Γεξκαλίαο. Δθεί ζπλαληήζεθαλ κε  παηδηά απφ 

ηα ππφινηπα ζρνιεία πνπ ζπλεξγαδφκαζηε ηεο 

Γεξκαλίαο, ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Σα 

παηδηά γλσξίζηεθαλ, ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, επηζθέθζεθαλ ην   Μαχξν   

Γάζνο, ην Δπξσπατθφ Πάξθν θ.α. ηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνχλ ηα εηδηθά    

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη λα 

κάζνπλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ             

ιεηηνπξγνχλ γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο           

αλάγθεο.  
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

Όπσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη θέηνο κε ηελ 

έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έγηλε Αγηαζκφο 

ζην ζρνιείν καο απφ ηνλ πάηεξ Αληξέα. 

Ζ πξεζβεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θάζε 

ρξφλν πξνζθέξεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τ-

πνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, πξφγ-

ξακκα ρνξνθίλεζεο ζε παηδηά πνπ θνηηνχλ 

ζε εηδηθά ζρνιεία θαη εηδηθέο κνλάδεο. Σα 

παηδηά καο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο  θαη 

ελζνπζηάζηεθαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πν-

π έγηλαλ θαη ην δπλακηζκφ ηεο εθπαηδεχηξηαο 

θπξίαο Aziza.  
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  

         

14νο Γχξνο Λάξλαθαο 

Παηδηά απφ ην ζρνιείν καο ζπκκεηείραλ ζηελ εθδή-

ισζε ηνπ Γήκνπ Λάξλαθαο «14νο Γχξνο Λάξλα-

θαο». ηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο ηα παηδηά ζπκκε-

ηείραλ ζε αγψλεο δξφκνπ, ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

θαη βξαβεχζεθαλ. ην ζρνιείν αθνινχζεζε εηδηθή 

εθδήισζε φπνπ αλαθνηλψζεθαλ νη ληθεηέο θαη ρεη-

ξνθξνηήζεθαλ απφ φια ηα παηδηά. 
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ρνιηθή εθεκεξίδα 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο  
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