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Καλή Αρχή! 4 Οκτωβρίου
Εκλογές Προέδρων Τμημάτων 

8 Οκτωβρίου 
Σχολικό Μπάρμπεκιου 

10 Οκτωβρίου 
Συμμετοχή μαθητών στον 1ο 
Διεθνή Μαραθώνιο Λευκωσίας 
«Quantum Nicosia Marathon» 

27 Οκτωβρίου
Εθνικός Εορτασμός Επετείου 
28ης Οκτωβρίου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στείλτε μας τα σχόλια σας 

για το ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

Ο Λοΐζος Φειδία της Στ΄ Πράσινο, 
μέλος της εθνικής ομάδας καράτε, 
εκπροσωπεί την Κύπρο στο 14ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο 

Λουτράκι στην Ελλάδα. 

23-26 Σεπτεμβρίου
Διάκριση 



13 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων Προδημοτικής 
Αγιασμός και αρχή μαθημάτων για τους μαθητές της 
Προδημοτικής τάξης του Νηπιαγωγείου. 

13 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων Δημοτικού 
Αγιασμός και αρχή μαθημάτων για τους μαθητές του 
Δημοτικού. Οι Συντονίστριες του Α’ και Β’ Κύκλου καλωσορίζουν 
τα παιδιά στο νέο τους Σχολείο κατά τη διάρκεια της πρώτης 
συγκέντρωσης της χρονιάς. Στο κάθε παιδί δίνονται από τον 
υπεύθυνο δάσκαλο του τμήματος, το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
το προσωπικό του ημερολόγιο, τα βιβλία και τα τετράδιά του, 
καθώς επίσης και γραφική ύλη. 

28 Σεπτεμβρίου
Παρουσίαση προς Γονείς Νηπιαγωγείου 
Η Διεύθυνση και το προσωπικό διοργανώνουν συνάντηση 
με τους γονείς των τριών τάξεων του Νηπιαγωγείου. Σκοπός 
της συνάντησης είναι η παροχή πληροφοριών που αφορούν 
ακαδημαϊκά και λειτουργικά θέματα.  

1 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Σχολικής Χρονιάς
Αγιασμός και αρχή μαθημάτων για τους μαθητές του 
Νηπιαγωγείου. 

9-10 Σεπτεμβρίου 
Παρουσιάσεις προς Γονείς Δημοτικού
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Σχολείου διοργανώνουν 
ξεχωριστές συναντήσεις με τους γονείς των έξι τάξεων. 
Σκοπός των συναντήσεων είναι η αλληλογνωριμία, καθώς 
επίσης και η ενημέρωση σε ακαδημαϊκά και λειτουργικά 
θέματα.  



28 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Ομίλων 
Έναρξη λειτουργίας οκτώ ομίλων, ενταγμένων στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα. Οι μαθητές των τάξεων έχουν την πρώτη τους 
επαφή με τον όμιλο της επιλογής τους, η οποία έγινε με βάση 
το προσωπικό τους ενδιαφέρον. Τους ομίλους αποτελούν 
μεικτές ομάδες παιδιών, από διάφορες ηλικίες και τμήματα. 
Οι συναντήσεις των ομίλων πραγματοποιούνται δύο φορές 
την εβδομάδα για τους μαθητές του Α’ Κύκλου και μια φορά 
την εβδομάδα για τους μαθητές του Β’ Κύκλου. 

30 Σεπτεμβρίου
Εθνικός Εορτασμός 
Οι μαθητές και το προσωπικό του Σχολείου γιορτάζουν και 
τιμούν την 50η Επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας 
της Κύπρου, κατά τη διάρκεια ενδοσχολικού εορτασμού. 
Την επιμέλεια της οργάνωσης της εκδήλωσης έχει η κ. 
Μαρία Παναγιώτου, υπεύθυνη Δασκάλα της Β’ Μπλε και η 
συντονίστρια του Α΄ Κύκλου κ. Ελίζα Μίτσιγγα .  

Όμιλοι Εθνικός Εορτασμός 


