
Ενημερωτικό Δελτίο
Σεπτέμβριος 2011 - Τεύχος 11

3 Οκτωβρίου
Εκλογές Προέδρων Τμημάτων
 
5 Οκτωβρίου
Εκδρομή 

7 Οκτωβρίου
The GCS BBQ: Σχολικό 
Μπάρμπεκιου (Secondary School)

20 Οκτωβρίου 
Εκλογές Συνδέσμου Γονέων

27 Οκτωβρίου 
Εορτασμός 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

The GCS BBQ 
2011-2012

1 Σεπτεμβρίου
Αγιασμός και αρχή μαθημάτων για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής τάξης. 

1 Σεπτεμβρίου
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.  

7 Σεπτεμβρίου
Αγιασμός και αρχή μαθημάτων για τους μαθητές όλων των τάξεων του 
Δημοτικού. 

The GCS BBQ 
2011-2012

Tο Δημοτικό μας Σχολείο θα 
συμμετέχει στη φιλανθρωπική 
εκδήλωση που διοργανώνει το 
μαθητικό συμβούλιο του GCS 
Secondary School με το δικό μας 
Face-painting Booth! 



23 Σεπτεμβρίου
Αρχή δραστηριοτήτων στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ το οποίο έχει σαν στόχο την 
πρόληψη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Στο πρόγραμμα 
συμμετέχουν οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης.  

23 Σεπτεμβρίου
Οι γονείς των παιδιών της Ε΄ και Στ΄ τάξης συμμετέχουν σε 
ενημερωτική συνάντηση με τους Συμβούλους Αγωγής Υγείας 
του προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ.

5 Σεπτεμβρίου
Η Διεύθυνση του σχολείου διοργανώνει εκδήλωση για τους 
γονείς μαθητών του Α΄ Κύκλου για ενημέρωση όσον αφορά 
τη λειτουργία του σχολείου, καθώς επίσης και τους στόχους 
των βασικών μαθημάτων. 

6 Σεπτεμβρίου
Εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση των γονέων μαθητών 
του Β΄ Κύκλου σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
σχολείου. Δάσκαλοι και υπεύθυνοι τμημάτων επεξηγούν τους 
στόχους των βασικών μαθημάτων.

13 Σεπτεμβρίου
Παρουσίαση των ομίλων που προσφέρονται τόσο στον Α΄ όσο 
και στο Β΄ Κύκλο. Φέτος εισάγονται στο πρόγραμμα τέσσερις 
νέοι όμιλοι για τον Α΄ Κύκλο: Μικροί Μάγειρες, E-club, Harry 
Potter και Όμιλος  Γαλλικών. 



26 Σεπτεμβρίου 
Έναρξη ομίλων για τα παιδιά του Α΄ και Β’ Κύκλου. 

30 Σεπτεμβρίου 
Μαθητές και προσωπικό γιορτάζουν και τιμούν την 51η 
Επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Τα 
παιδιά της Ε΄ τάξης παρουσιάζουν καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει ποιήματα και  χορό. Την επιμέλεια της 
οργάνωσης της εκδήλωσης έχουν οι υπεύθυνες δασκάλες 
της Ε΄ τάξης, κ. Δέσποινα Χαραλάμπους και  κ. Χαρά Τσίγκη.


