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9 Ιανουαρίου
Έναρξη μαθημάτων 

13 Ιανουαρίου
Επίσκεψη Α΄ τάξης 
στο Κυπριακό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Έρευνας 
και Εκπαίδευσης

27 Ιανουαρίου
Εορτασμός γραμμάτων, 
Εορτασμός δέντρου, 
Διαγωνισμός γενικών 
γνώσεων 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Στείλτε μας τα 

σχόλια σας για το 

ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

2 Δεκεμβρίου 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού στολίζουν μαζί το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα στολίδια που ζωγράφισαν τα ίδια. 
Τα υλικά προσφέρονται στα παιδιά από το Σύνδεσμο Γονέων του 
Σχολείου.

5 Δεκεμβρίου 
Η Γ΄  τάξη, στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας, πραγματοποιεί 
επίσκεψη στον οικισμό της Χοιροκοιτίας. 



9 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου 
παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης  των παιδιών τους. 

10 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού παραλαμβάνουν 
τα δελτία επίδοσης τριμήνου  των παιδιών τους. 

12-13 Δεκεμβρίου
Μαθητές της Στ΄ τάξης παρακάθονται σε εξετάσεις 
εισδοχής στο Secondary School. Εξετάζονται στα 
μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών.

15 Δεκεμβρίου
Όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
λαμβάνουν μέρος στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Τη γιορτή 
παρακολουθούν πολλοί φίλοι και συγγενείς. Η εκδήλωση 
διοργανώνεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

16 Δεκεμβρίου 
Οι δάσκαλοι ετοιμάζουν μια μικρή έκπληξη στα παιδιά. 
Πραγματοποιείται ένα talent show στην αίθουσα τελετών 
και η κάθε τάξη ετοιμάζει μία παρουσίαση. Ακολούθως, 
οι κριτές «ψηφίζουν» την καλύτερη παρουσίαση του 
σχολείου.

16 Δεκεμβρίου 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό μαζεύουν τρόφιμα και 
καθαριστικά για το «Βαγόνι της Αγάπης». Η κάθε τάξη 
φτιάχνει ένα πακέτο γεμάτο ευχές που συνοδεύει τα 
είδη που πρόσφερε ο κάθε μαθητής.

17 Δεκεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας διοργανώνει 
Χριστουγεννιάτικο πάρτι, στο Hilton Park. Μικροί και 
μεγάλοι παρευρίσκονται εκεί σε μια γιορτή ξεφαντώματος 
σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα.



20 Δεκεμβρίου
Στα πλαίσια του μαθήματος με θέμα «Τα Χριστούγεννα», 
τα παιδιά από 4-6 χρονών φτιάχνουν τα δικά τους 
χριστουγεννιάτικα κουλουράκια.

20 Δεκεμβρίου
Απονέμονται επαίνοι στους μαθητές του Β’ κύκλου που 
έχουν γενικό τριμήνου Α και Α*. 

21 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Σχολείου, συνοδευόμενα από τους 
δασκάλους και τις νηπιαγωγούς τους, μεταβαίνουν 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Ακρόπολη, για το 
χριστουγεννιάτικο εκκλησιασμό. 

22 Δεκεμβρίου
Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το Σχολείο μας, προσφέρει 
δώρα σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου 
και βγάζει μαζί τους αναμνηστικές φωτογραφίες. Στο 
Δημοτικό ακολουθείται διαφοροποιημένο πρόγραμμα 
με διάφορες χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες και 
κατασκευές.

22 Δεκεμβρίου
Μετά τη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιείται 
χριστουγεννιάτικο γεύμα για τη Διεύθυνση και το 
Προσωπικό του Σχολείου. Ακολουθεί το κόψιμο της 
βασιλόπιτας από τον Διευθυντή του G C School of 
Careers, κ. Αιμίλιο Χατζηπετρή. 



ΓΕΝΙΚΑ

Ο Κωνσταντίνος Χρυσοστόμου της 3 Μπλε, λαμβάνει 
μέρος σε διαγωνισμό χριστουγεννιάτικης ζωγραφιάς 
που διοργανώνει το Early Learning Centre. Κερδίζει το 
2ο βραβείο. 

Ο Ανδρέας Σπύρου της 2 Μπλε, κερδίζει χρυσό μετάλλιο 
σε αγώνες κολύμβησης που διοργανώνονται από τους 
Ναυτικούς Ομίλους Κύπρου. Συμμετέχει με τον ναυτικό 
όμιλο Αμμοχώστου. 

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου παρακολουθεί 
σεμινάρια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 
αναφορικά με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της 
Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές της Ε’ τάξης πραγματοποιούν έκθεση 
χειροποίητων μουσικών οργάνων στα πλαίσια της 
ενότητας του μαθήματος της Γλώσσας «Μουσική». Τα 
παιδιά παρουσιάζουν τα όργανα που έφτιαξαν μαζί με 
τις αφίσες όπου αναγράφονται τα υλικά και η διαδικασία 
εκτέλεσης του μουσικού οργάνου στην καφετέρια του 
σχολείου. 

Το προσωπικό του σχολείου μαζεύει τρόφιμα τα οποία 
θα σταλούν σε διάφορα νηπιαγωγεία της Αθήνας. 

Καλή Χρονιά!


