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The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

20 Νοεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής στα πλαίσια 
του μαθήματος των Αγγλικών γιορτάζουν το World Nursery Rhyme 
Week. Τα παιδιά μαθαίνουν κάθε μέρα ένα νέο παιδικό αγγλικό 
τραγούδι και ακολούθως λαμβάνουν μέρος σε σχετικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

20 Νοεμβρίου
Το νηπιαγωγείο μας στηρίζει το έργο της Europa Donna – Κύπρου, 
φορώντας τις μάσκες με το λογότυπο του οργανισμού. Μένουμε 
ασφαλείς, προστατεύουμε τα παιδιά και τους γύρω μας και προωθούμε 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Ιανουαρίου 2021

7 Ιανουαρίου 

Έναρξη Μαθημάτων 

29 Ιανουαρίου 

Εορτασμός  

Γραμμάτων/Δέντρου

29 Ιανουαρίου 

«Αδύναμος Κρίκος»

https://www.facebook.com/TheGCS/
https://www.instagram.com/thegcschool/
https://www.youtube.com/channel/UCtqjowS87hYg9sBpME71dsg
https://www.linkedin.com/school/the-g-c-school/


20 Νοεμβρίου
Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών 
είναι υποχρέωση όλων μας. Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής, λαμβάνουν μέρος σε σειρά 
ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν εικαστικά, 
αφήγηση παραμυθιών, τραγούδια, προβολή 
μικρού μήκους ταινίας και συζήτηση, με σκοπό 
να μάθουν για τα δικαιώματά τους και να βιώσουν 
τη μέρα αυτή, με ξεχωριστό και διαφορετικό 
τρόπο. Η δράση ολοκληρώνεται με την ανάρτηση 
πανό, στην είσοδο του σχολείου μας, το οποίο 
περιλαμβάνει ζωγραφιές και μηνύματα από τα 
παιδιά.

27 Νοεμβρίου 
Η «Βραδιά του Ερευνητή» πραγματοποιείται 
φέτος σε ψηφιακή μορφή. Μαθητές του Β’ 
κύκλου του Δημοτικού, ξεναγούνται στα ψηφιακά 
περίπτερα της έκθεσης και συμμετέχουν σε 
ψηφιακό κυνήγι θησαυρού, για να εντοπίσουν 
τους κεντρικούς χαρακτήρες της εκδήλωσης,  
Brainy και Genie!

2 Δεκεμβρίου
Στα πλαίσια καλλιέργειας φιλαναγνωσίας στα 
παιδιά, το σχολείο φιλοξενεί διαδικτυακά, τον 
συγγραφέα και εικονογράφο Βαγγέλη Ηλιόπουλο, 
ο οποίος παρουσιάζει στα παιδιά του Α’ Κύκλου του 
Δημοτικού, διάφορα χριστουγεννιάτικα παραμύθια. 

2-3 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
πραγματοποιούν τη χριστουγεννιάτικη 
φωτογράφισή τους και παίρνουν δώρο ένα 
χριστουγεννιάτικο στολίδι.

3 Δεκεμβρίου
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 
καθιερώθηκε να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 
Δεκεμβρίου. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και 
της Προδημοτικής μας, λαμβάνουν μέρος σε 
δραστηριότητες που στόχο έχουν να κατανοήσουν 
τη σημασία της μέρας αυτής καθώς και  να 
ευαισθητοποιηθούν για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία.



4 Δεκεμβρίου
Στα πλαίσια καλλιέργειας φιλαναγνωσίας στα 
παιδιά, το σχολείο φιλοξενεί διαδικτυακά τον 
αφηγητή παραμυθιών Δρ. Πελασγό Στέλιο. 
Ο συγγραφέας παρουσιάζει στα παιδιά 
του Β’ Κύκλου του Δημοτικού, το νέο του 
χριστουγεννιάτικο παραμύθι Καλικαντζαρολόγια 
– Καλικαντζαροδιωκτική.  

8 Δεκεμβρίου
Το Νηπιαγωγείο μας, εν όψει των γιορτών, 
διοργανώνει ένα αλλιώτικο χριστουγεννιάτικο 
πρωινό. Τα παιδιά περνούν ευχάριστα, 
δημιουργικά και διασκεδαστικά τη μέρα τους, 
με το πρόγραμμα τους να περιλαμβάνει 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παιχνίδια, 
παραμύθια, χορό και κατασκευές.

11 Δεκεμβρίου
Το Μαθητικό Συμβούλιο του Δημοτικού, στηρίζει 
την πρωτοβουλία της ΑΚΤΗΣ / AKTI Project and 
Research Centre (& Tiganokinisi – Τηγανοκίνηση), 
διοργανώνοντας Χριστουγεννιάτικη Συλλογή 
Δώρων για παιδιά ηλικίας 7+, τα οποία θα 
δοθούν σε παιδιά μεταναστών και προσφύγων, 
που υποστηρίζονται από το Caritas Κύπρου.

11 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής μας, συνδέονται διαδικτυακά 
με τη σεφ Γαλάτεια Παμπορίδη, η οποία μέσα 
από τη δική της κουζίνα, φτιάχνει τρούφες 
με λευκή σοκολάτα. Η σεφ δείχνει στα παιδιά 

τρόπους να δημιουργήσουν και να διακοσμήσουν 
τα χριστουγεννιάτικα τους κέικ, με χιονάνθρωπους, 
δεντράκια κ.ά

16 Δεκεμβρίου
Το σχολείο μας στηρίζει την προσπάθεια του 
ιδρύματος «Ραδιομαραθώνιος 2020» και για τον 
σκοπό τοποθετείται κουμπαράς στη γραμματεία. 

16 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, της Προδημοτικής, 
και της Α’ τάξης του Δημοτικού μας, συμμετέχουν 
στο #VirtualSantaCY, που διοργανώνουν ο 
οργανισμός REACTION και το Δίκτυο Support-
CY της Τράπεζας Κύπρου. Τα παιδιά, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, συνομιλούν με 
τον αγαπημένο τους Άγιο από τη μακρινή Λαπωνία. 
Ο Άγιος Βασίλης, πραγματοποιεί το όνειρο κάθε 
παιδιού, δίνοντας απαντήσεις σε όλες τις απορίες 
τους.



18 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
μας, συνδέονται διαδικτυακά με τον αγαπημένο 
τους Άγιο, ο οποίος βρίσκεται στη χιονισμένη 
Λαπωνία. Ο Άγιος Βασίλης διαβάζει στα παιδιά 
χριστουγεννιάτικο παραμύθι, μεταφέροντας σ’ 
αυτά, το πνεύμα των γιορτών, τη σημασία της 
αγάπης και της φιλίας.

21 – 22 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Δημοτικού πραγματοποιούν 
διαδικτυακά τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που είχαν 
ετοιμάσει με την τάξη τους, η οποία ηχογραφείται/
βιντεογραφείται και αποστέλλεται στους μαθητές 
της τάξης. 

22 Δεκεμβρίου
Τελευταία ημέρα διαδικτυακών μαθημάτων για 
το Δημοτικό και οι δάσκαλοι πραγματοποιούν 
διαδικτυακά παιχνίδια, περνώντας ευχάριστο 
χρόνο με τους μαθητές.

22 Δεκεμβρίου
Τελευταία μέρα μαθημάτων για τα παιδιά του 
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. Τα παιδιά 
περνούν ευχάριστα τη μέρα τους μέσα από ένα 
διαφοροποιημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και 
εύχονται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή 
Χρονιά, με Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα και Ειρήνη.


