ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΗΜΕΡΑ/
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τρίτη
Παροχή ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας προς
7. 1. 2020
όλους/ες τους/τις μαθητές/ τριες της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος και
με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες των μαθητών/τριών
Γραπτές εξετάσεις για βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα μη Εξεταζόμενα
Μαθήματα της Α΄ Λυκείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν
βελτίωση βαθμολογίας
Τετάρτη
8.1.2020

Παροχή ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας προς
όλους/ες τους/τις μαθητές/ τριες της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος και
με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες των μαθητών/τριών
Γραπτές εξετάσεις για βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα μη Εξεταζόμενα
Μαθήματα της Α΄ Λυκείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν
βελτίωση βαθμολογίας
Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων Δ1 ( 1ο διάλειμμα)
Σύσκεψη Διευθυντικής Ομάδας και Εκπροσώπων του Κ.Σ. και του Κ.Μ.Σ.

Πέμπτη
9. 1. 2020

Παροχή ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας προς
όλους/ες τους/τις μαθητές/ τριες της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος και
με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες των μαθητών/τριών
Γραπτές εξετάσεις για βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα μη Εξεταζόμενα
Μαθήματα της Α΄ Λυκείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν
βελτίωση βαθμολογίας
Παιδαγωγικές Ομάδες – Συντονισμός διδασκόντων Δ2 ( 1ο διάλειμμα)

Παρασκευή
10.1.2020

Λήξη Α΄ Τετραμήνου
Παροχή ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/ υποστηρικτικής διδασκαλίας προς
όλους/ες τους/τις μαθητές/ τριες της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο του κάθε μαθήματος και
με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες των μαθητών/τριών
Γραπτές εξετάσεις για βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα μη Εξεταζόμενα
Μαθήματα της Α΄ Λυκείου από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν
βελτίωση βαθμολογίας
Ώρα Υπευθύνου (6η περ.)
Ανακοίνωση Νέου Προγράμματος
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ΗΜΕΡΑ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δευτέρα
13. 1. 2020

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τελευταία μέρα κατάθεσης βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου για το Γυμνάσιο και για
τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον/στη Συντονιστή/τρια κάθε μαθήματος.
Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη διαχείριση των συναισθημάτων και τον εκφοβισμό:
Συμμετοχή του τμήματος Α2 (2η – 3η)

Τρίτη
14.1.2020

Τελευταία μέρα παράδοσης της βαθμολογίας Α΄ Τετραμήνου για το Γυμνάσιο
και για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου από τους Συντονιστές/τριες των διαφόρων
κλάδων στη Διευθύντρια.
Παράδοση των ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΔΔΚ από τους Υπευθύνους Τμήματος
στη Β.Δ.Α., κ. Ανθή Ζαρίντα. Τα έντυπα πρέπει να είναι υπογραμμένα από κάθε
μαθητή/τρια.
Συμμετοχή εκπαιδευτικών και ομάδας μαθητών/τριών σε Σεμινάριο με θέμα «Το
λευκαρίτικο κέντημα – πηγή έμπνευσης» (σχετική ανακοίνωση)

Τετάρτη
15.1.2020

Οι διδάσκοντες/ουσες στην Α΄ Λυκείου παραδίδουν (α) τους βαθμούς των γραπτών
εξετάσεων για βελτίωση του βαθμού του διαγωνίσματος στα μη Εξεταζόμενα
Μαθήματα του Α΄ Τετραμήνου και (β) τον βαθμό της προφορικής επίδοσης στη
Διευθύντρια
Σύσκεψη Διευθυντικής Ομάδας
Συνεδρία Καθηγητικού Συλλόγου για τις απουσίες και τον χαρακτηρισμό της
διαγωγής των μαθητών/τριών

Πέμπτη
16.1.2020
Παρασκευή
17.1.2020

Ιατρική εξέταση των αθλητών και των μαθητών/τριών του Δ2 *
Έκθεση Επαγγελμάτων με στόχο τη γνωριμία των μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου
και του Λυκείου με διάφορους επαγγελματίες, στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, από
την 3η – 5η περ. (σχετική ανακοίνωση)
Συνάντηση της καθηγήτριας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής με
τους γονείς της Γ΄ και Δ΄ τάξης και ενημέρωση για το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και
για τις σπουδές στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, την 2η περ., στην Αίθουσα
112

Δευτέρα
20.1.2020

Ενδοτμηματική εκδήλωση για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ (4η περ.) (σχετική
ανακοίνωση)

Τρίτη
21.1.2020

Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Δρόμου «Δρόμος Υγείας 2020» ομάδας μαθητών/τριών από την 1η π. – 8η π. (σχετική ανακοίνωση)

Τετάρτη
22.1.2020

Σύσκεψη Διευθυντικής Ομάδας

Συμμετοχή
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ΗΜΕΡΑ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Πέμπτη
23.1.2020
Παρασκευή
24.1.2020
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιατρική εξέταση των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης * (από τη 2η π. και μετά)
Επίδοση Ενδεικτικών Α΄ τετράμηνου (σχετική ανακοίνωση)
Ενημερωτική διάλεξη για το Aids από την Επισκέπτρια Υγείας του Σχολείου προς
τους/τις μαθητές/τριες του Γ1 (1η και 2η περ.), Γ2 (3η και 4η περ.) και του Γ3 (5η και 6η
περ.)

Δευτέρα
27. 1. 2020
Τρίτη
28.1.2020

Συμμετοχή εκπαιδευτικών και ομάδας μαθητών/τριών σε Σεμινάριο με θέμα «Το
λευκαρίτικο κέντημα – πηγή έμπνευσης» (σχετική ανακοίνωση)

Τετάρτη
29.1.2020

Ημέρα των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων: Λειτουργία
παράλληλων εργαστηρίων (σχετική ανακοίνωση)
Σύσκεψη Διευθυντικής Ομάδας

Πέμπτη
30.1.2020

Ημέρα των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων: Σχολική Αργία

Παρασκευή
31.1.2020

Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας για μαθητές/τριες της Στ΄
τάξης (4η – 7η περ.)
Ιατρική εξέταση των μαθητών/τριών του Β2 και Β3 *

* Οι μαθητές/τριες θα κληθούν για εξέταση σε ομάδες των δύο ατόμων κατά τη
διάρκεια των διδακτικών περιόδων, ώστε τα μαθήματα να διεξαχθούν κανονικά.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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