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The G C School of Careers
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

05 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή των παιδιών της Προδημοτικής
στο παιδικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Χώρα
του Γιατί».

06 Δεκεμβρίου
Φτιάχνουμε μπισκότα με τον Ζαχαροπλάστη

κ. Γιάννη Τούμπα/Νηπιαγωγείο

10 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Συνδέσμου Γονέων

11 Δεκεμβρίου
Χορωδία/Δημοτικό: Χριστουγεννιάτικη

Εκδήλωση Στασικράτους

12 Δεκεμβρίου
Φωτογράφιση με Αϊ- Βασίλη/Νηπιαγωγείο

13 Δεκεμβρίου
Φωτογράφιση με Αϊ- Βασίλη/Δημοτικό

13 Δεκεμβρίου
Δελτία Προόδου/Δημοτικό

14 Δεκεμβρίου
Επίσκεψη Νηπιαγωγείου στον οίκο ευγηρίας

‘‘Άγιος Θεράπων’’

15 Δεκεμβρίου
Χορωδία Δημοτικό/Νηπιαγωγείο:

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Mall Of

Cyprus

16 Δεκεμβρίου
Μέρα Χωρίς Στολή

17 Δεκεμβρίου
Χορωδία/Δημοτικό: Χριστουγεννιάτικη

Φιλανθρωπική Εκδήλωση Φούρνοι

Πανδώρα (Τσερίου)

20 Δεκεμβρίου
Εκκλησιασμός

21 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Δημοτικού

22 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα μαθημάτων Δημοτικού

22 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Νηπιαγωγείου

23 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα μαθημάτων Νηπιαγωγείου

και Δελτία Προόδου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δεκεμβρίου

7 Νοεμβρίου
Με σκοπό την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές
παρακολουθούν στο Σολώνειο βιβλιοπωλείο, παρουσίαση
των βιβλίων του Ντετέκτιβ Κλουζ. Τα παιδιά παίζοντας, λύνουν
μυστήρια και γρίφους παρέα με τον ντετέκτιβ Κλουζ, τον
καλύτερο εννιάχρονο ντετέκτιβ όλων των εποχών. Στο τέλος
της παρουσίασης όσα παιδιά επιθυμούν, αγοράζουν βιβλία της
σειράς «Μια υπόθεση για τον Ντεντέκτιβ Κλουζ».

8 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια της έναρξης του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού
προγράμματος «Το περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει»,
πραγματοποιείται εκδήλωση στον χώρο του σχολείου μας.
Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία του μη-κυβερνητικού
οργανισμού REACTION και της ασφαλιστικής εταιρείας
PRIME INSURANCE, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς
φορείς. Στην εκδήλωση παρουσιάζεται σύντομο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από την 6η τάξη του σχολείου μας και ακολουθούν
χαιρετισμοί.



10 Νοεμβρίου
Οι μαθητές του σχολείου μας παρακολουθούν
τη θεατρική παράσταση «Δον Κιχώτης», από το
θέατρο ΣΚΑΛΑ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

14 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του σχολείου
μας στον χώρο του Secondary School. Οι μαθητές
αγωνίζονται σε 4 αθλήματα (απόσταση, δρόμο,
μπαλάκι και μήκος).  Στο τέλος της ημερίδας
απονέμονται μετάλλια στις τρεις πρώτες θέσεις
αγοριών και κοριτσιών ανά τάξη και δίδονται
βραβεία συμμετοχής σε όλους του μαθητές.

14 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια της εβδομάδας αθλητισμού
πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα των δίχρονων
παιδιών του Νηπιαγωγείου μας, στον χώρο του G
C Elementary School. Τα Πιγκουϊνάκια λαμβάνουν
μέρος σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής όπως
μουσικά στεφάνια, αερόστατο, κ.ά.

https://www.facebook.com/TheGCS/posts/1289327494434155


15 Νοεμβρίου
Πραγματοποιείται η αθλητική ημερίδα του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής στον χώρο
του G C 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.

18 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με
θέμα τον σεβασμό, στην προσπάθεια καλλιέργειας
περιβαλλοντικής συνείδησης, κάθε τάξη φυτεύει
τα δικά της φυτά, τα οποία θα περιποιείται μέχρι
και το τέλος της χρονιάς.

18 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης συμμετέχουν στο
διασχολικό τουρνουά ποδοσφαίρου – futsal, που
διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Secondary
School όπου συμμετέχουν άλλα δύο σχολεία. Στο
τουρνουά λαμβάνουν μέρος τα αγόρια της 6ης
τάξης. Τα κορίτσια, εκτός από την παρακολούθηση
και υποστήριξη της ομάδας τους, απασχολούνται
με την κατασκευή πανό και χορευτικών.

18 Νοεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
παρακολουθούν το παιδικό μιούζικαλ με τίτλο
«Σοκολατοπεριπέτειες», στο Σατιρικό θέατρο.
Μια παράσταση που δίνει το μήνυμα ότι τα όνειρα
μπορούν να πραγματοποιηθούν φτάνει κανείς να
το πιστεύει και να ελπίζει.



23 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της 5ης τάξης, στα πλαίσια του
μαθήματος της Ρομποτικής, επισκέπτονται
την ημερίδα ρομποτικής, στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ημερίδα, η οποία
τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών
ηλικίας 10-14 ετών, για την ιστορία και εξέλιξη της
ρομποτικής επιστήμης, στην επαφή και γνωριμία
τους με ρομπότ του σήμερα και στην εκμάθηση
βασικών αρχών προγραμματισμού και ρομποτικής
μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια
και διαγωνισμούς.

25 Νοεμβρίου
Τα παιδιά του Α΄ κύκλου παρακολουθούν τη
θεατρική παράσταση «Ο μάγος του Οζ», του
Frank Baum, στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο. Ένα
έργο που εξυμνεί την ομαδικότητα, την αγάπη, την
αλληλεγγύη και τη δύναμη που μπορούν να έχουν
οι άνθρωποι όταν δρουν συλλογικά.

23-27 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, με θέμα
«Respect – A value for a lifetime», πραγματοποιείται
η πρώτη διακρατική συνάντηση στην πόλη Shumen,
στη Βουλγαρία. Το σχολείο μας εκπροσώπησε
η Διευθύντρια και η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κυρία Ειρήνη Ιωαννίδου. Στόχος της
συνάντησης ήταν  η οργάνωση των δραστηριοτήτων
της σύμπραξης μέχρι τον Μάρτιο και η αξιολόγηση
των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα πλαίσια
του προγράμματος.

29 Νοεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου,
διοργανώνει διάλεξη γνωριμίας με θέμα τη
θετικότητα, την ευτυχία, τη σταθερότητα και την
αρμονία στο περιβάλλον των παιδιών μας. Η
διάλεξη με τίτλο «Σχέσεις Οικογένειας - Σχολείου.
Τα μικρά μυστικά!» πραγματοποιείται από τη Δρ.
Αναστασία Χατζηγιαννακού, ειδική παιδαγωγό,
σύμβουλο και συνεργάτιδα του σχολείου μας.




