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The G C School of Careers
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

7 Ιανουαρίου
Έναρξη Μαθημάτων

29 Ιανουαρίου
Εορτασμός Γραμμάτων/ Δέντρου

30 Ιανουαρίου
 Αργία/ Μέρα Γραμμάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιανουαρίου

8 Νοεμβρίου
Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό
διαγωνισμό Μαθηματικών, που διοργανώνει  η Κυπριακή Μαθηματική
Εταιρεία.

10 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής στις εγκαταστάσεις του Secondary School. Όλα τα
παιδιά αγωνίζονται δίκαια και τίμια σε διάφορα παιχνίδια (δρομικά
παιχνίδια, μουσικά στεφάνια, άλμα εις μήκος, ουρές, κ.ά.). Στο τέλος
της ημερίδας, απονέμονται διπλώματα συμμετοχής και μετάλλια σε
όλα τα παιδιά.

Περισσότερα

στις ιστοσελίδες μας

στο www.gcsc.ac.cy



11 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται διάλεξη στους μαθητές της 3ης τάξης,
από τον γεωλόγο, κ. Γιώργο Πετρίδη. Η διάλεξη γίνεται
στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας.  Αναφέρονται
κυρίως πληροφορίες από τη νεολιθική εποχή και την
εποχή του χαλκού. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία
να λύσουν διάφορες απορίες και να δουν από κοντά
απολιθώματα  και πολύτιμες πέτρες (π.χ. χειροπέλεκυ).

12 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του σχολείου μας
στις εγκαταστάσεις του Secondary School. Τα παιδιά
συμμετέχουν σε τέσσερα αθλήματα: δρόμο, απόσταση,
μπαλάκι και μήκος. Στο τέλος της ημερίδας γίνεται
απονομή μεταλλίων στις τρεις πρώτες θέσεις αγοριών
και κοριτσιών της κάθε τάξης.

14 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης, συμμετέχουν στο διασχολικό
τουρνουά ποδοσφαίρου – futsal, που διοργανώνει το
σχολείο μας. Το τουρνουά διεξάγεται στις εγκαταστάσεις
του G C School of Careers (Secondary School) και
συμμετέχουν άλλα τρία σχολεία. Τα κορίτσια, εκτός από
την παρακολούθηση και υποστήριξη της ομάδας τους,
απασχολήθηκαν με την κατασκευή πανό και εκμάθηση
βημάτων ZUMBA.

22 Νοεμβρίου
Τα παιδιά της χορωδίας του σχολείου μας, συμμετέχουν
με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, στη φωταγώγηση του
δέντρου της Λεβέντειου Πινακοθήκης. Όλα τα έσοδα
διατίθενται σε φιλανθρωπικό σκοπό.



1 Δεκεμβρίου
Ο μουσικός όμιλος του σχολείου μας συμμετέχει
στη φωταγώγηση του  χριστουγεννιάτικου δέντρου
του ομίλου εταιρειών «Χαραλαμπίδης – Κρίστης».
Τα παιδιά τραγουδούν παρέα με τον Σάκη Ρουβά
χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

5 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
μεταβαίνουν στο Στούντιο Ηχογράφησης Sweet
Sixteen για να ηχογραφήσουν τα τραγούδια τους για τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή.

8 Δεκεμβρίου
Ο όμιλος χορωδίας του σχολείου μας συμμετέχει στη
φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Για Μια Παιδική
Φωλιά», που διοργανώνει το Secondary School  σε
συνεργασία με τον όμιλο εθελοντισμού. Τα παιδιά του
ομίλου τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον
χώρο του Mall of Cyprus και τα κορίτσια της 6ης τάξης,
μαζί με τη δασκάλα τους κυρία Χαρά Κωνσταντίνου,
παρουσιάζουν ένα χορευτικό. Όλα τα έσοδα της
εκδήλωσης διατίθενται προς οικονομική ενίσχυση του
Κοινοτικού Σχολείου της επαρχίας Λευκωσίας.

9 Δεκεμβρίου
Μέσα στα πλαίσια της ενθάρρυνσης, της προσφοράς
και του πνεύματος των Χριστουγέννων, ο Σύνδεσμος
Γονέων διοργανώνει τη «Μέρα Χωρίς Στολή». Τα
παιδιά, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, έρχονται στο
σχολείο χωρίς τη στολή τους και καταβάλλουν το ποσό
των 5 ευρώ. Το ποσό αυτό, διατίθεται για φιλανθρωπικό
σκοπό.



12 Δεκεμβρίου
Παρουσιάζεται η χριστουγεννιάτικη γιορτή του
Δημοτικού με τίτλο «The Grinch», στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου. Τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
στη σκηνή.

12 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία η
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Νηπιαγωγείου με τίτλο
«Χριστουγεννιάτικες Αναποδιές», στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου. Τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
στη σκηνή.

14 Δεκεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
μας, διοργανώνει χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Hilton
Park. Μικροί και μεγάλοι χορεύουν στους ρυθμούς των
Χριστουγέννων.

15 Δεκεμβρίου
Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το σχολείο μας δίνοντας
δώρα σε όλα τα παιδιά και βγάζοντας μαζί τους
αναμνηστικές φωτογραφίες.

16 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης, επισκέπτονται το Secondary
School και παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα
μαθημάτων από τους καθηγητές του γυμνασίου.
Η επίσκεψη εντάσσεται στα πλαίσια της ομαλής
μετάβασης- εισαγωγής, των μαθητών μας στο γυμνάσιο.

16 Δεκεμβρίου
 Οι γονείς των παιδιών του Δημοτικού, παραλαμβάνουν
τα δελτία προόδου των παιδιών τους για το πρώτο
τρίμηνο.



18 Δεκεμβρίου
Στα πλαίσια της ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης,
τα παιδιά της 4ης και 5ης τάξης παρακολουθούν
διάλεξη από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Τα
παιδιά μαθαίνουν για τα είδη πουλιών της Κύπρου, τα
αποδημητικά πουλιά καθώς και τους κινδύνους και τις
απειλές που αντιμετωπίζουν.

18 Δεκεμβρίου
Μέρος του ποσού που μαζεύτηκε από τη «Μέρα Χωρίς
Στολή», παραδίδεται από μέλη του Συνδέσμου Γονέων
στον  Παγκύπριο Σύνδεσμο Προστασίας Σπαστικών
και Αναπήρων Παιδιών. Το υπόλοιπο ποσό δίδεται για
μια άπορη μητέρα, που αντιμετωπίζει σοβαρά ιατρικά
προβλήματα.

18 Δεκεμβρίου
Τα τρόφιμα που μαζεύτηκαν από τους μαθητές του
σχολείου μας, παραδίδονται στον Φιλανθρωπικό
Σύνδεσμο «Αγκαλιάζω» και στην Παγκύπρια Οργάνωση
Πολυτέκνων.

18 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά
του προσωπικού του σχολείου, στο Secondary School.
Τα παιδιά διασκεδάζουν και παίρνουν δώρα από τον Αϊ
– Βασίλη.

19 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές των
Χριστουγέννων. Μικροί και μεγάλοι περνούν τη μέρα
τους σε γιορτινό κλίμα.



19 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται ο εκκλησιασμός των μαθητών στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.

19 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης των
παιδιών τους για το πρώτο τρίμηνο.

22  Δεκεμβρίου
Το προσωπικό του σχολείου παρακολουθεί εξειδικευμένο
σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Στο σεμινάριο διάρκειας
6 ωρών, συμμετέχουν μέλη διδακτικού και βοηθητικού
προσωπικού και στο τέλος της διαδικασίας, δίδονται
εξετάσεις για την απόκτηση εξουσιοδοτημένου
διπλώματος Πρώτων Βοηθειών.

22  Δεκεμβρίου
Πραγματοποιείται χριστουγεννιάτικο γεύμα για το
Προσωπικό του Σχολείου. Ακολουθεί το κόψιμο της
βασιλόπιττας.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι μαθητές όλων των τάξεων, αξιοποιώντας κυρίως
το ανακυκλώσιμο χαρτί που είχαν δημιουργήσει,
φτιάχνουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και οι μαθητές του
Α΄ κύκλου του Ομίλου Χειροτεχνίας, φτιάχνουν στολίδια
επαναχρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά. Κάρτες και
στολίδια, αποστέλλονται στους μαθητές των σχολείων
της Ισπανίας, Πολωνίας και Ελλάδας.


