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Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

1 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012, όλες οι τάξεις του Δημοτικού σχολείου, ετοιμάζουν μια 
σειρά από δραστηριότητες που προβάλλουν τα ήθη, τα έθιμά μας, όπως 
και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και Ένωσης. Επίσης, η 
Διευθύντρια του Σχολείου παρακολουθεί ημερίδα που διοργανώνει το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων (Γ.Ε.Δ.Υ.) και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο. Τα παιδιά της Α’ τάξης ετοιμάζουν αφίσα/
poster που έχει ως στόχο την προβολή της Κύπρου στις χώρες της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά της Β’ τάξης εικονογραφούν σε 27 
αστέρια το παραμύθι «Ένα χελιδόνι για την Ευρώπη» του Ευγένιου 
Τριβιζά. Σε κάθε αστέρι απεικονίζουν τη σημαία και ένα αντικείμενο που 
εκπροσωπεί την κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Οι μαθητές 
της Γ’ τάξης, στο μάθημα της Τέχνης, κατασκευάζουν δικά τους πήλινα 
αγγεία με αναπαραστάσεις από τη Νεολιθική Εποχή. Με αυτό τον τρόπο 
προβάλλεται ένα κομμάτι του πολιτισμού. 

1 Μαρτίου
Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με 
το προσωπικό του Σχολείου

2 Μαρτίου
Επίσκεψη Νηπιαγωγείου σε 
εργοστάσιο ανακύκλωσης 
μετάλλων

9 Μαρτίου
Νo Uniform Day

13 Μαρτίου
Science Fair που διοργανώνει 
το Τμήμα Επιστημών του 
Secondary School 

13 Μαρτίου
Επίσκεψη Στ΄ τάξης στο 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής

15 Mαρτίου
Διάλεξη με θέμα την 
«Επικοινωνία», που 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος 
Γονέων

15 Μαρτίου
Telethon 

16 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης Νηπιαγωγείου

17 Μαρτίου
Δελτία Επίδοσης Β ΄ τριμήνου

22 Μαρτίου
Θεατρική παράσταση που 
ανεβάζει ο θεατρικός όμιλος 
του Secondary School

23 Μαρτίου
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 

30 Μαρτίου
Εορτασμός 1ης Απριλίου



3 Φεβρουαρίου
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνει το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Μουσικά Έργα πάνω σε Λαϊκές Μελωδίες 
και Ρυθμούς», στο οποίο λαμβάνουν μέρος τα παιδιά 
της Προδημοτικής του Σχολείου μας. Με το τέλος 
του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά της 
Προδημοτικής συμμετέχουν σε πρωινή εκπαιδευτική 
συναυλία, στο Θέατρο Παλλάς. 

7 Φεβρουαρίου 
Κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, οι μαθητές του 
Δημοτικού επισκέπτονται τον παιχνιδότοπο «Play 4all» 
στο Παραλίμνι. Τα παιδιά παίζουν ολόκληρη τη μέρα και 
διασκεδάζουν με την ψυχή τους.  

8 Φεβρουαρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επισκέπτονται το πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αστυνομίας Κύπρου, στη 
Λευκωσία. Μετά την άφιξή τους, υπεύθυνοι του πάρκου 
μιλούν στα παιδιά για θέματα οδικής ασφάλειας, 
τα ξεναγούν και κάνουν πρακτική εξάσκηση στους 
εξωτερικούς χώρους του πάρκου.



10 Φεβρουαρίου
Οι μαθήτριες του ομίλου της ρυθμικής γυμναστικής 
συμμετέχουν στο Starry Night 2012 που διοργανώνουν 
οι μαθητές της 7ης τάξης του Secondary School. Το 
χορευτικό ετοίμασε η δασκάλα της ρυθμικής γυμναστική 
κα. Χαρά Κωνσταντίνου.

14 Φεβρουαρίου
Η συγγραφέας κα. Μάρω Κουσιάππα, επισκέπτεται 
το σχολείο μας και συζητά με τα παιδιά της Ε΄ τάξης 
για το ρόλο του  βιβλίου. Επίσης παρουσιάζει μικρά 
παραμύθια στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης. 

16 Φεβρουαρίου
Το Σχολείο διοργανώνει παραδοσιακά παιχνίδια όπως 
αυγοδρομίες, ζίζηρος κ.λ.π, στα οποία συμμετέχουν (με 
ιδιαίτερο ζήλο) οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τόσο του 
Νηπιαγωγείου, όσο και του Δημοτικού. Στο τέλος της 
εκδήλωσης, ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας, 
προσφέρει μπουρέκια σε όλους τους μαθητές. 



17 Φεβρουαρίου 
Όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου παρακολουθούν 
τη θεατρική παράσταση «Η κόρη του φεγγαριού - 
Νυχτολουλουδένια», στο Σατιρικό.

18 Φεβρουαρίου
Ο καθηγητής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ. Δημήτρης 
Παρπέρης, συμμετέχει στην  ημερίδα με θέμα, 
«Ανακαλύψτε τον ψηφιακό κόσμο μαζί… με ασφάλεια!». 
Στόχος της ημερίδας είναι να μεταφέρει το μήνυμα ότι 
το διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο με 
σωστή και ασφαλή χρήση, μπορεί να προσθέσει αξία, 
ακόμα και στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής 
ηλικίας.

19 Φεβρουαρίου
Ο  Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας διοργανώνει 
αποκριάτικο πάρτι στο Hilton Park. Μικροί και μεγάλοι 
μασκαρεύονται και διασκεδάζουν στους ρυθμούς του 
καρναβαλιού. 

22 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια του project όλων των παιδιών 
του Νηπιαγωγείου με θέμα «Η Ανακύκλωση», 
πραγματοποιείται  επίσκεψη στο πάρκο δίπλα από το 
Σχολείο μας. Τα παιδιά αναλαμβάνουν να το καθαρίσουν 
από τα σκουπίδια, τοποθετώντας τα στους ειδικούς 
κάδους ανακύκλωσης.



23 Φεβρουαρίου
Τα  παιδιά του Νηπιαγωγείου, με  αφορμή την Καθαρά 
Δευτέρα,  κάνουν «πικ-νικ» στην αυλή του Σχολείου. Τα 
παιδιά φέρνουν από το σπίτι φαγητά που σχετίζονται με 
το έθιμο αυτό.

24 Φεβρουαρίου
Διεξάγεται η αθλητική ημερίδα του Δημοτικού σχολείου 
στο χώρο του G C School Secondary School. Οι 
μαθητές αγωνίζονται σε αθλήματα στίβου όπως, 100 
μέτρα, μήκος, μπαλάκι και 400 μέτρα. 

24 Φεβρουαρίου
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.

29 Φεβρουαρίου
Στα πλαίσια του project όλων των παιδιών 
του Νηπιαγωγείου με θέμα «Η Ανακύκλωση», 
μας επισκέπτονται υπεύθυνοι του Ανάκυκλου 
Περιβαλλοντική. Μιλούν στα παιδιά για τις 
δραστηριότητες του οργανισμού, συζητούν μαζί τους για 
το πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση στη ζωή μας και 
τέλος, όλα τα παιδιά φτιάχνουν διάφορες κατασκευές με 
χρησιμοποιημένα ρούχα.


