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3 Νοεμβρίου 
Θεατρική παράσταση

14 Νοεμβρίου 
Αθλητική ημερίδα Δημοτικού

15 Νοεμβρίου 
Αθλητική ημερίδα Νηπιαγωγείου

28 Νοεμβρίου 
Φωτογράφιση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στείλτε μας τα 
σχόλια σας για το 
ενημερωτικό δελτίο 
στο info@gcsc.ac.cy

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

3 Οκτωβρίου  
Μετά από ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι μαθητές 
της τάξης, εκλέγονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του κάθε 
τμήματος. Ακολούθως, τα συμβούλια των τμημάτων, εκλέγουν 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Σχολείου. Πρόεδρος για τη σχολική 
χρονιά 2011-2012 είναι ο Βίκτωρας Οικονομίδης και αντιπρόεδρος η 
Αλίκη Λάρκου. 

4 Οκτωβρίου 
Η διευθύντρια του δημοτικού και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, 
παρακάθονται σε γεύμα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με την ευκαιρία 
της έναρξης του νέου σχολικού έτους και για ενημέρωση για σειρά 
ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στα πλαίσια των ετήσιων 
σεμιναρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, υπό το γενικό τίτλο 
«Ελληνική και Χριστιανική Παιδεία».



5 Οκτωβρίου 
Πραγματοποιείται η πρώτη εκδρομή του δημοτικού 
σχολείου για αυτή τη χρονιά. Τα παιδιά επισκέπτονται 
το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στη Σκαρίνου και 
περνούν ελεύθερο χρόνο στο εστιατόριο «ΚΑΛΥΜΝΟΣ» 
στην Ακτή του Κυβερνήτη. 

7 Οκτωβρίου 
Tο σχολείο μας συμμετέχει στο GCS BBQ (φιλανθρωπική 
εκδήλωση που διοργανώνει το μαθητικό συμβούλιο του 
GCS Secondary School), με το δικό μας Face-painting 
Booth. Υπεύθυνη δασκάλα για την εκδήλωση είναι η κα. 
Ντέπορα Απέητου, δασκάλα Τέχνης και Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών. 

13 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η πρώτη εκδρομή του νηπιαγωγείου. 
Τα παιδιά επισκέπτονται αρχικά το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας που βρίσκεται στο εργοστάσιο της Carlsberg, 
στα Λατσιά. Εκεί, υπεύθυνοι του Μουσείου μιλούν στα 
παιδιά για την πανίδα και τη γεωλογία του τόπου μας 
και ξεναγούνται στο χώρο. Ακολούθως, περνούν το 
υπόλοιπο της μέρας τους στο Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Αθαλάσσας στην Αγλαντζιά. 

19 Οκτωβρίου
Μαθητές του σχολείου μας, λαμβάνουν μέρος στον 
6ο  ετήσιο αγώνα κολύμβησης μεταξύ σχολείων, που 
διεξάγεται στο Grammar Junior School. Ο μαθητής μας  
Πολύκαρπος Γιωρκάτζης  κατακτά τη δεύτερη θέση στο 
πρόσθιο. 

20 Οκτωβρίου 
Οι γονείς του σχολείου, δημοτικού και νηπιαγωγείου, 
εκλέγουν το συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων: 
Αναστασιάδης Άρης (Πρόεδρος), Λάρκου Κάλια 
(Αντιπρόεδρος), Σιακόλα Γαλάτεια (Γραμματέας), 
Κυριακίδου-Χρυσάνθου Αντιγόνη (Βοηθός Γραμματέας), 
Φλούρου Αγγέλω (Ταμείας), Ξυναρή-Μαυρονικόλα 
Μαρία (Βοηθός ταμεία), Χαραλαμπίδη Χαρά (Υπεύθυνη 



εκδηλώσεων), Ταμάσιου Ελίτα (Βοηθός υπεύθυνη 
εκδηλώσεων), Αθηαινίτη Αντιγόνη (Μέλος), Δρουσιώτης 
Γιώργος (Μέλος), Νεοκλέους Μαρία (Μέλος), Παμπόρη 
Αθηνά (Μέλος) και Χειλέτη Δόνα (Μέλος).

27 Οκτωβρίου
Το σχολείο γιορτάζει και τιμά την εθνική επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Κατά τη διάρκεια του ενδοσχολικού 
εορτασμού, οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης, μαζί με το 
νηπιαγωγείο, λαμβάνουν μέρος σε παρουσιάσεις, 
θεατρικά, ποιήματα και τραγούδια.

ΓΕΝΙΚΑ 
Στα πλαίσια της 10ης επετείου της Ευρωπαϊκής 
Μέρας Γλωσσών, οι  Ε’ και Στ’  τάξεις του δημοτικού, 
λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμό ποίησης στην Αγγλική 
γλώσσα.  Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διεξάγεται από 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, παραδίδει τον 
‘κουμπαρά’ του σχολείου μας στο ραδιομαραθώνιο. 
Νηπιαγωγείο και δημοτικό συνεισφέρουν το ποσό των 
839 ευρώ. 


