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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

31 Αυγούστου 
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.

3 Σεπτεμβρίου
Πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση γονέων 
νεοεισερχόμενων μαθητών και μαθητών της 
Α΄ τάξης, για ενημέρωση και επίλυση αποριών 
που αφορούν την έναρξη και τη λειτουργία του 
Δημοτικού Σχολείου.

7 Σεπτεμβρίου
Πρώτη μέρα για τα παιδιά του Δημοτικού 
Σχολείου. Πραγματοποιείται αγιασμός στην 
είσοδο του σχολείου. Οι μαθητές του Δημοτικού 
και του Νηπιαγωγείου, έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τον αγιασμό διαδικτυακά.

22 / 24 Σεπτεμβρίου
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων 
πραγματοποιούν διαδικτυακές ενημερωτικές 
συναντήσεις με τους γονείς της τάξης τους, για μία 
πρώτη γνωριμία. 



30 Σεπτεμβρίου
Tο σχολείο γιορτάζει την Επέτειο Ανακήρυξης 
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου με ενδοσχολικό 
εορτασμό. Τη γιορτή ετοιμάζει η 2α τάξη. Όλο το 
σχολείο παρακολουθεί διαδικτυακά τον εορτασμό 
από την τάξη του.  

2 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την 
Παγκόσμια Μέρα Ζώων, το Νηπιαγωγείο μας 
φιλοξενεί διαδικτυακά, την κυρία Θεότη Ομήρου 
από το pet shop «Junglepets». Κατά τη διάρκεια 
της διαδικτυακής μας σύνδεσης, η υπεύθυνη του 
καταστήματος, ξεναγεί τα παιδιά στον χώρο, τους 
μιλά για τα διάφορα ζώα που φιλοξενούν, καθώς 
και για τους τρόπους φροντίδας, φύλαξης και 
συμπεριφοράς απέναντι στους μικρούς μας φίλους.

2 Οκτωβρίου
Διεξάγονται εκλογές για ανάδειξη προέδρου 
και αντιπροέδρου τμημάτων. Στη συνέχεια, 
εκπρόσωποι των τμημάτων, ψηφίζουν τον πρόεδρο 
και τον αντιπρόεδρο του σχολείου. Πρόεδρος του 
σχολείου είναι ο Δημήτρης Φυλακτού της 6 Πράσινο 
και αντιπρόεδρος ο Λεωνίδας Λοϊζίδης της 6 Μπλε.



3 Οκτωβρίου
Ο κουμπαράς του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) τοποθετείται 
στη γραμματεία του σχολείου μας και οι μαθητές 
συνεισφέρουν εθελοντικά όσα χρήματα επιθυμούν.

7 Οκτωβρίου
To σχολείο διακρίνεται με Bronze Award στα Cyprus 
Education Leaders Awards 2020, στην κατηγορία 
Εκπαιδευτικό Έργο – Ανάπτυξη Οριζόντιων 
Δεξιοτήτων για τη διδασκαλία Σκακιού. 

12 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της περσινής 4ης τάξης που 
συμμετείχαν στην εικονογράφηση του βιβλίου 
με θέμα  «Ο Μπενουά και το άσπρο του 
πουκάμισο», προκρίνονται στο επόμενο 
στάδιο του προγράμματος, στο οποίο αρμόδια 
επιτροπή θα προχωρήσει σε επιλογή αριθμού 
εικονογραφημένων ιστοριών για την έντυπη και 
ψηφιακή έκδοση ανθολογίας για το θέμα.

14 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Ψυχικής 
Υγείας, για όλο τον μήνα Οκτώβριο, οι μαθητές του 
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού λαμβάνουν μέρος 
σε διάφορες δράσεις με σκοπό την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση τους γύρω από το θέμα της 
ψυχικής υγείας. Οι μαθητές λαμβάνουν μέρος 
στη δραστηριότητα «Break the Stigma», όπου 
τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα μπαλόνι, χαρτάκια με 
ενέργειες/προκλήσεις καλής θέλησης και ο κάθε 
μαθητής πήρε από ένα χαρτάκι και κλήθηκε να 
εκτελέσει την ενέργεια που αναγραφόταν σε αυτό. 
Παράλληλα, καταγράφουν τυχόν απορίες για το 
θέμα της ψυχικής υγείας, οι οποίες απαντήθηκαν 
από τη σχολική σύμβουλο του σχολείου μας.

16 Οκτωβρίου
Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με ρούχα δικής 
τους επιλογής, καθώς τη συγκεκριμένη ημέρα ήταν 
προγραμματισμένη η πρώτη μας σχολική εκδρομή 
που είχε αναβληθεί.

27 Οκτωβρίου
Οι μαθητές της 4ης τάξης και η Προδημοτική, 
ετοιμάζουν ενδοσχολικό εορτασμό για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου 1940. 



28 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας, ταξιδεύουν 
στον Μεσοζωικό αιώνα, ακολουθώντας τα 
Ίχνη των Δεινοσαύρων. Μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες τα παιδιά προβληματίζονται, 
σκέφτονται, φαντάζονται, εντυπωσιάζονται με τα 
ονόματα, τα μεγέθη και τις κραυγές, δημιουργούν 
και ανακαλύπτουν τον υπέροχο κόσμο τους. 
Μεταμορφώνουν την αυλή του Νηπιαγωγείου σε 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και εκθέτουν εκεί όλα 
όσα τα ίδια τα παιδιά κατασκεύασαν. Οι πόρτες του 
Μουσείου ανοίγουν και υποδέχονται τους μικρούς 
επισκέπτες, οι οποίοι με έκδηλο ενθουσιασμό 
παρατηρούν τόσο τα δικά τους εκθέματα, όσο και 
των υπόλοιπων παιδιών.

30 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου έρχονται στο σχολείο, 
χωρίς τη στολή τους, επιλέγοντας να φορέσουν 
κάτι πράσινο, οργανώνοντας έτσι το Casual Day 
– Green Day. Τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε μια 
ευχάριστη δραστηριότητα «δεντροφύτευσης». 
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής, είναι να 
φυτέψει η κάθε τάξη, σαν ομάδα, ένα ανθεκτικό 
δεντράκι. Τα παιδιά συμμετέχουν με ευχάριστους 
και κατάλληλους ηλικιακά τρόπους, σε συζήτηση 
που αφορά την ψυχική υγεία, τη φιλία και τη 
διαφορετικότητα.


