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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

2 Μαρτίου 
Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με 
το Προσωπικό του Σχολείου 

10 Απριλίου
Μαθηματική Ολυμπιάδα

11 Απριλίου 
Εκκλησιασμός

15 Απριλίου
Εορτασμός Πάσχα

15 Απριλίου
Λήξη Μαθημάτων για τις 
διακοπές του Πάσχα

Στείλτε μας τα σχόλια σας 
για το ενημερωτικό δελτίο στο 

info@gcsc.ac.cy

Με δέος και συγκίνηση τιμούμε 
την 25η Μαρτίου 1821 και 
την 1η Απριλίου 1955



2 Μαρτίου
Εκδήλωση Συνδέσμου Γονέων
Ο Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, 
προσκαλεί τη Διεύθυνση και όλο το προσωπικό του 
σχολείου σε δείπνο στην ταβέρνα ΄Μαντρί’.  

3 Μαρτίου 
Πικ-νικ Νηπιαγωγείου
Τα  παιδιά του Νηπιαγωγείου, με  αφορμή την Καθαρά 
Δευτέρα,  κάνουν ‘πικ-νικ’ στο πάρκο δίπλα από το 
σχολείο. Την ημέρα αυτή τα παιδιά φέρνουν από το 
σπίτι φαγητά που σχετίζονται με το έθιμο αυτό.

4 Μαρτίου 
Αποκριάτικο πάρτι Νηπιαγωγείου
Το Νηπιαγωγείο διοργανώνει αποκριάτικο πάρτι για 
τους μαθητές όλων των τάξεων. Τα παιδιά έρχονται 
ντυμένα από το πρωί στο σχολείο με τις αποκριάτικές 
τους στολές, παίζουν διάφορα παιχνίδια και χορεύουν 
στο ρυθμό του καρναβαλιού!
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10 Μαρτίου
Διάλεξη με θέμα τη σεξουαλική αγωγή
Τα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης του σχολείου μας 
ενημερώνονται από ειδικούς για θέματα που αφορούν τη 
σεξουαλική υγεία και αγωγή και τις διαφυλικές σχέσεις. 
Σκοπός είναι η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών 
και η συζήτηση σε θέματα που τους προβληματίζουν. 
Κύρια ομιλήτρια: Δρ Ολυμπία Δικωμίτου, καθηγήτρια 
του Science Department του G C School of Careers - 
Secondary School. 

10 Μαρτίου
Επίσκεψη Νηπιαγωγείου
Στα πλαίσια του μαθήματος των παιδιών της 
Προδημοτικής με θέμα «Υγιεινή Διατροφή και Άσκηση», 
πραγματοποιείται  επίσκεψη στην κουζίνα του μάγειρα 
του G C School of Careers (Secondary School). Αμέσως 
μετά την άφιξη στον προορισμό τους, ο μάγειρας μιλά 
στα παιδιά για το επάγγελμά του, τα παιδιά ξεναγούνται 
στο χώρο και βοηθούν στην παρασκευή μεσημεριανού 
φαγητού (μπιφτέκια). 

16 Μαρτίου 
Δελτία Επίδοσης 
Ολοκλήρωση δεύτερου τριμήνου του σχολικού έτους 
2010-2011. Οι γονείς των παιδιών παραλαμβάνουν τα 
δελτία επίδοσης των παιδιών τους στις 17 Μαρτίου.

19 Μαρτίου 
Συμμετοχή σε εκδήλωση του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Μέρας Νερού, διοργανώνει εκδήλωση με 
θέμα «Νερό… σταγόνες ζωής». Η εκδήλωση γίνεται σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
Το σχολείο μας παρουσιάζει διάφορες δημιουργίες 
των παιδιών αναφορικά με το θέμα και συμμετέχει σε 
εκδήλωση στο χώρο του Τμήματος Υδάτων Λευκωσίας. 
Τα σκηνικά του θεάτρου που παρουσιάζουν τα παιδιά 
του θεατρικού ομίλου (Β΄ Κύκλου), φτιάχτηκαν από τους 
μαθητές του σχολείου, στο μάθημα της τέχνης. 



21 Μαρτίου 
Επίσκεψη παιδιών του Ειδικού Σχολείου
Oι τάξεις 4 Μπλε και 4 Πράσινο υποδέχονται στις τάξεις 
τους και κάνουν μάθημα μαζί με μια ομάδα μαθητών από 
το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας, στα πλαίσια της ενότητας 
του μαθήματος των Ελληνικών «Όλοι διαφορετικοί, όλοι 
ίδιοι». 

23 Μαρτίου
Θεατρική Παράσταση
Οι μαθητές μας παρακολουθούν τη θεατρική 
παράσταση «Οι τρεις πριγκίπισσες που χόρευαν… και 
τραγουδούσαν» από την παιδική σκηνή του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου. 

24 Μαρτίου
Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου τιμούν 
την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης κατά τη 
διάρκεια ενδοσχολικού εορτασμού, την παρουσίαση και 
την επιμέλεια της οποίας έχουν οι μαθητές της 6 Μπλε. 
Στη γιορτή συμμετέχει ο μουσικός όμιλος του σχολείου, 
καθώς και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. 

30 Μαρτίου 
Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα
Οι μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου 
επισκέπτονται τα Φυλακισμένα Μνήματα στις κεντρικές 
φυλακές Λευκωσίας. Τα παιδιά ξεναγούνται στο χώρο 
από υπεύθυνο άτομο του τμήματος των φυλακών και 
καταθέτουν λουλούδια στους τάφους των ηρώων. 



30 Μαρτίου
Επίσκεψη Στ’ τάξης στο Μουσείο του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου
Τα παιδιά της 6 Μπλε και 6 Πράσινο επισκέπτονται το 
Μουσείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου και βλέπουν από 
κοντά την «Κρύπτη των Φιλικών». Εκεί ξεναγούνται 
από υπεύθυνο άτομο. 

31 Μαρτίου
Εορτασμός Εθνικής Επετείου της 1ης Απριλίου
Το σχολείο τιμά τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα 
του 1955-1959 και τα παλικάρια της Ε.Ο.Κ.Α. που 
αγωνίστηκαν για την πατρίδα.  Τα παιδιά της 6 
Πράσινο αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ενδοσχολικού 
εορτασμού, στον οποίο συμμετέχουν οι μαθητές της 
προδημοτικής και ο μουσικός όμιλος.  

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Τέχνης  
Το σχολείο μας λαμβάνει μέρος με 4 έργα στο  διαγωνισμό 
Σχολείων Ευρώπης με θέμα «Άνοιξε την καρδιά σου, 
άπλωσε το χέρι στο συνάνθρωπό σου»

ΌμιλοςΤέχνης (Β  ́κύκλου) με θέμα «Ανατολή… ΑΓΑΠΗΣ». 

Πολύκαρπος Γιωρκάτζης (5 Μπλε) «Εθελοντούπολη».

Μιλτιάδης Νεοφύτου, Ευάγγελος Νεοφύτου, Ιάκωβος 
Ιακωβίδης και  Χρίστος Γεωργίου (5 Μπλε). 

Β΄ τάξη «Πρόσφερε και εσύ για μια γη πιο φωτεινή» . 


