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Δραστηριότητες
Ιουνίου

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

1 Ιουνίου:  
Επίσκεψη από υπεύθυνο 
Οδοντιατρικών Υπηρεσιών

13 Ιουνίου: 
Γιορτή Νηπιαγωγείου και Α΄ 
κύκλου

14 Ιουνίου: 
Γιορτή Β΄ κύκλου 

15 Ιουνίου: 
Τέλος μαθημάτων 

16 Ιουνίου: 
Δελτία επίδοσης Γ΄ τριμήνου 
Δημοτικού

20 Ιουνίου: 
Λήξη σχολικής χρονιάς 2011-
2012

30 Ιουνίου: 
Δελτία επίδοσης Γ΄ τριμήνου 
για το Νηπιαγωγείο

30 Ιουνίου: 
Λήξη σχολικής χρονιάς 2011-
2012 για το Νηπιαγωγείο

Στείλτε μας τα σχόλια σας 

για το ενημερωτικό δελτίο 

στο info@gcsc.ac.cy

Επίσκεψη στα  
Φυλακισμένα Μνήματα

Ο μαθητής της 3 Μπλε, 

Κωνσταντίνος Χρυσοστόμου,  

λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό του 

Ελλάδα έχεις Ταλέντο  

και αποσπά εξαιρετικά σχόλια 

από την κριτική επιτροπή. 
 

Ο Κωνσταντίνος, 

τραγουδάει στον ημιτελικό  

την Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012 

και ώρα 9:00 στον ΑΝΤ1.  

Ψηφίστε τον για να μπορέσει 

να συνεχίσει στον τελικό. 

ΜΑΖΙ ΣΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ



2 Μαΐου 
Μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης παρακολουθούν 

βιωματικό εργαστήρι από δύο λειτουργούς της ΥΚΑΝ με 

θέμα τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

2 Μαΐου 
Η 4 Μπλε και η 4 Πράσινο στα πλαίσια της Ενότητας 

των Ελληνικών «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι», 

πραγματοποιούν επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο 

Λευκωσίας. Εκεί οι μαθητές οργανώνουν διάφορες 

δραστηριότητες από κοινού, με στόχο την προώθηση και 

το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

6 Μαΐου
Τα κορίτσια του ομίλου ρυθμικής γυμναστικής 

συμμετέχουν στο Παζαράκι Αγάπης που διοργανώνει 

η Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια της κοινωνικής της 

προσφοράς στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

15 Μαΐου
Οι Διευθύντριες του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου 

παρακολουθούν το ΚΒ’ Παγκύπριο Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

«Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο: Ο Ρόλος του 

Διευθυντή».

16 Μαΐου 
Παρουσιάζονται οι δράσεις της κάθε τάξης, δημοτικού και 

νηπιαγωγείου, με θέμα τα «Απορρίμματα» που έγιναν 

στα πλαίσια της ένταξής μας στα οικολογικά σχολεία. 



17 Μαΐου 
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει διάλεξη με θέμα την 

«Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Στόχος της εκδήλωσης είναι 

η ενημέρωση των παρευρισκομένων σχετικά με την 

ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές. 

19 Μαΐου 
Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων για τις τάξεις 

 Β΄-Στ΄. Τα παιδιά εξετάζονται στα μαθήματα των 

Ελληνικών και Μαθηματικών. Οι επιτυχόντες 

αξιολογούνται και στο μάθημα των Αγγλικών. 

21-25 Μαΐου
Οι μαθητές του Β  ́κύκλου παρακάθονται τις τελικές τους 

εξετάσεις στα μαθήματα των Μαθηματικών, Ελληνικών 

και Αγγλικών. 

25 Μαΐου 
Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου διοργανώνει βραδιά 

Bingo στο χώρο του GCS Secondary School. Παιδιά 

και γονείς περνούν ευχάριστα την ώρα τους με φαγητό, 

παιχνίδι και πολλά δώρα.

26 Μαΐου 
Τα παιδιά της Γ’  τάξης παρακάθονται τις εξετάσεις EKIDS 

στην ενότητα κείμενα & έγγραφα.



28 Μαΐου 
Πραγματοποιείται η τελευταία εκδρομή για αυτήν τη 

σχολική χρονιά, στο μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία 

Νάπα. Εκεί, παρουσιάζεται στα παιδιά ο ρόλος και η 

σημασία της θάλασσας στην Ιστορία της Κύπρου από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ακολούθως μεταβαίνουν 

σε εστιατόριο της περιοχής και εκεί παίζουν και τρώνε το 

μεσημεριανό τους. 

29 Μαΐου 
Πραγματοποιείται η τελευταία εκδρομή του Νηπιαγωγείου 

για αυτήν τη σχολική χρονιά, στο πάρκο ‘‘Μέλιος’’, 

στους Αγίους Τριμιθιάς. Αμέσως μετά την άφιξη στον 

προορισμό τους, υπεύθυνοι του πάρκου μιλούν στα 

παιδιά για τα ζώα και τα πουλιά που φιλοξενούνται στο 

πάρκο και ξεναγούνται στο χώρο. 



30 Μαΐου 
Οι μαθητές της E  ́τάξης πραγματοποιούν εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Ακρωτήρι Λεμεσού, στο Κυπριακό 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Το 

πρόγραμμα αφορά τα μυστικά της λίμνης. Οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά κάνοντας  

επιτόπια μελέτη. 

31 Μαΐου 
Οι μαθητές της Β  ́τάξης πραγματοποιούν εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Κέντρο Κυπριακής Χειροτεχνίας. Εκεί οι 

μαθητές παρακολουθούν και παίρνουν συνέντευξη από 

διάφορους τεχνίτες την ώρα που εργάζονται.

31 Μαΐου 
Οι μαθητές της Δ  ́τάξης πραγματοποιούν εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Ακρωτήρι Λεμεσού, στο Κυπριακό 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Το 

πρόγραμμα αφορά τη βιοποικιλότητα. Οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά κάνοντας  επιτόπια 

μελέτη. 

31 Μαΐου 
Τα παιδιά της Δ’  τάξης παρακάθονται τις εξετάσεις EKIDS 

στην ενότητα σχεδίαση & ζωγραφική.

31 Μαΐου 
Οι μαθητές της Ε’ τάξης παρακολουθούν βιωματικό 

εργαστήρι, σχετικά με τις γελοιογραφίες και τα κόμικς από 

τη ζωγράφο Σκεύη Σαββίδου.

Η 6 Μπλε συμμετέχει στην έκθεση τέχνης για την 

προεδρία της Κύπρου στην Ευρώπη, με μια μακέτα ενός 

παραδοσιακού σπιτιού με τίτλο «Ηλιακός και Αυλή».

Συμμετοχή σε εκθέσεις παιδικής τέχνης  

Ο όμιλος τέχνης του Β’ Κύκλου συμμετέχει στην  

8η Παγκόσμια έκθεση παιδικής τέχνης του Βερολίνου με 

θέμα: «Δώσε μου το χέρι σου».


