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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

1 Οκτωβρίου 
Αργία / Ημέρα Ανεξαρτησίας

3 Οκτωβρίου
 Έναρξη Ομίλων 

6 Οκτωβρίου
Εκλογές Προέδρων Τμημάτων

7 Οκτωβρίου
Σχολικό Μπάρμπεκιου 
Secondary School 

18 Οκτωβρίου
Εκδρομή Δημοτικού

20 Οκτωβρίου
Εκδρομή Νηπιαγωγείου 

27 Οκτωβρίου
Εθνικός Εορτασμός Επετείου 
28ης Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου
Αργία / Μέρα “ΌΧΙ”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οκτωβρίου 

1 Σεπτεμβρίου
Πρώτη μέρα στο σχολείο! Πραγματοποιείται ο καθιερωμένος 
αγιασμός για το Νηπιαγωγείο και την Προδημοτική με την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Συμμετέχουν 
σε ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας ώστε να κοινωνικοποιηθούν 
με τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν το αίσθημα 
συνεργασίας.

2 Σεπτεμβρίου
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Νηπιαγωγείου 
διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς του 
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. Σκοπός της συνάντησης 
είναι η αλληλογνωριμία, καθώς επίσης και η ενημέρωση των 
γονέων για ακαδημαϊκά και λειτουργικά θέματα.

www.facebook.com/TheGCS/


5 Σεπτεμβρίου 
Πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση για 
τους γονείς της Α΄ τάξης, που αποσκοπεί στην 
ενημέρωση και επίλυση αποριών, αναφορικά με 
την έναρξη και τη λειτουργία του σχολείου. 

7 Σεπτεμβρίου 
Πρώτη μέρα για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. 
Πραγματοποιείται ο καθιερωμένος αγιασμός και 
τα παιδιά ενημερώνονται για τους κανόνες που 
διέπουν τη σωστή λειτουργία του σχολείου.

19 Σεπτεμβρίου 
Οι μαθητές της Προδημοτικής και του Δημοτικού, 
παρακολουθούν εισαγωγικό μάθημα του Bricks 
4 Kidz, το οποίο παρέχει τα μαθήματα με ειδικά 
διαμορφωμένα υλικά από τη Lego Education. 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο 
διδασκαλίας, που ενισχύουν τις έννοιες του STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
μέσω της οποίας τα παιδιά εξασκούν και 
εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, εξερευνούν θέματα 
μαθηματικών και επιστήμης, αυξάνουν τις γενικές 
γνώσεις τους μέσα από συζητήσεις που σχετίζονται 
με το κάθε μοντέλο και αναπτύσσουν κοινωνικές/
συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η υπομονή, η 
ομαδικότητα και η επικοινωνία.

27 Σεπτεμβρίου 
Το σχολείο μας θα συμμετάσχει στην παρουσίαση 
του «ΑutiZmo», του πρώτου και μοναδικού ρομπότ 
που σχεδιάστηκε για να μεταφράζει τη σκέψη και τα 
συναισθήματα των αυτιστικών παιδιών. Η ομάδα 
παρουσίασης του «ΑutiZmo» αποτελείται από την 

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


αντιπροσωπεία του G C School (Maths School, 
EuroMath και 6η τάξη του Δημοτικού σχολείου), 
την επιστημονική ομάδα του «ΑutiZmo»: την 
επιστήμονα/εφευρέτη Catherine Demetriades και 
τον μηχανικό ρομποτικής/εφευρέτη Alaa Faraag, 
καθώς και άλλους επιστήμονες από την Ιταλία, 
Κύπρο, Ινδία και Αίγυπτο.

30 Σεπτεμβρίου 
Tο σχολείο γιορτάζει την Επέτειο Ανακήρυξης 
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου με ενδοσχολικό 
εορτασμό. Τη γιορτή ετοιμάζουν η 4η τάξη και η 
Προδημοτική. 


