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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

1 Δεκεμβρίου 
Θεατρική Παράσταση ‘Τοσοδούλα’ 

3 Δεκεμβρίου
Τέλος 1ου Τριμήνου

11 Δεκεμβρίου 
Δελτία Επίδοσης 

15 Δεκεμβρίου
GCS Christmas Bazaar 

20 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός 

20 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 

1 Νοεμβρίου
Επίσκεψη σε οδοντιατρείο 
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέπτονται την παιδοδοντίατρο, κυρία Μαρία 
Σπυρίδωνος, η οποία  μιλά στα παιδιά για τα δόντια τους και την υγιεινή των 
δοντιών και τα ξεναγεί στο χώρο.

2 Νοεμβρίου
Παρουσίαση Βιβλίου
Η συγγραφέας Μαρία Ποστεκκή παρουσιάζει στα παιδιά του Α΄ κύκλου 
το βιβλίο της με τίτλο «Ο παππούς ο παντογνώστης». Το βιβλίο αφορά 8 
παραμυθάκια που σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα και με έννοιες όπως η 
αγάπη, η φιλία και ο εγωισμός.

12 Νοεμβρίου
Ενημέρωση εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά θέματα
Η υπεύθυνη δασκάλα της Ε’ τάξης, Ειρήνη Ιωαννίδου, επισκέπτεται το Σπίτι 
της Ευρώπης όπου ενημερώνεται για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Παρουσιάζονται ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει διδακτικό υλικό 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνεται υλικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα κράτη μέλη, αλλά και για έννοιες όπως η ισότητα και ο σεβασμός στη 
διαφορετικότητα. Το υλικό θα αξιοποιηθεί στο μάθημα. 



14 Νοεμβρίου
Εκδήλωση Συνδέσμου Γονέων 
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει γεύμα γνωριμίας για 
γονείς και παιδιά. Οι πρώτοι έχουν την ευκαιρία γνωριστούν 
μεταξύ τους, ενώ τα παιδιά παίζουν με τη ψυχή τους και 
εκτός σχολείου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Κέντρο 
«Ευκάλυπτοι» στο Δάλι. 

12 Νοεμβρίου
Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο  
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου επισκέπτονται ένα ελαιοτριβείο 
λίγο έξω από τη Ψημολόφου. Υπεύθυνοι του ελαιοτριβείου 
μιλούν στα παιδιά για τη διαδικασία παραγωγής λαδιού και 
τα ξεναγούν στο χώρο. Ακολούθως, μαθητές και νηπιαγωγοί 
επισκέπτονται την Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό 
όπου οι μοναχές τους μιλούν για το βίο και το έργο του Αγίου 
Ηρακλειδίου.



15 Νοεμβρίου
Αθλητική Ημερίδα
Η πρώτη αθλητική ημερίδα του Δημοτικού Σχολείου 
πραγματοποιείται στο χώρο του GCS Secondary School και 
τα παιδιά μας αγωνίζονται δίκαια και τίμια σε αγωνίσματα 
ταχύτητας, άλματος εις μήκος, ρίξιμο σφαίρας (μπαλάκι) και 
αντοχής. Σε όλους τους μαθητές απονέμονται διπλώματα 
συμμετοχής, ενώ στα παιδιά με τις καλύτερες επιδόσεις 
απονέμονται μετάλλια . 

26 Νοεμβρίου
Φωτογράφηση τμημάτων 
Επίσημη φωτογράφηση τμημάτων με τους υπεύθυνους 
δασκάλους. Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν στην 
επετηρίδα που θα εκδοθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

1-30 Νοεμβρίου
Επιμόρφωση Δασκάλων
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Νοεμβρίου παρακολουθούν σεμινάρια στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου αναφορικά με τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα όλων των μαθημάτων. 


