
Ενημερωτικό Δελτίο
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021 - Τεύχος 101

The G C School of Careers 
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

8 – 9 Νοεμβρίου - Μάθημα εικαστικής ψυχοθεραπείας
Μέσα στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου μας στα Οικολογικά 
Σχολεία, με τον στόχο: «Υγεία και ευεξία των νέων», πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακό βιωματικό μάθημα ψυχικής υγείας υπό τις οδηγίες 
της εικαστικής ψυχοθεραπεύτριας, Χρίστας Καμένου. Η εικαστική 
ψυχοθεραπεία είναι μια εναλλακτική μορφή ψυχοθεραπείας που 
συνδυάζει την ψυχοθεραπεία και τη δημιουργική διαδικασία μέσω των 
διαφόρων υλικών τέχνης. Τα παιδιά της 4ης και της 6ης τάξης, μέσα 
σε ένα ευχάριστο κλίμα, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να 
πειραματιστούν δημιουργικά αποτυπώνοντας στο χαρτί τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους για τον χώρο του σχολείου. Σκοπός της 
άσκησης ήταν η προσωπική έκφραση, η αντίληψη των συναισθημάτων 
των άλλων, η αναγνώριση της επιρροής που έχουν οι πράξεις των 
άλλων στο σύνολο και ακολούθως η αναγνώριση των συναισθημάτων 
του κάθε παιδιού για αυτή την “παρέμβαση” στον προσωπικό του 
χώρο.

10 Ιανουαρίου  
Έναρξη Μαθημάτων 

28 Ιανουαρίου
Εορτασμός Γραμμάτων/
Δέντρου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιανουαρίου



11 Νοεμβρίου – Μάθημα για το «Σχολείο του 
δάσους»
Με έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης διάλεξαν να 
συζητήσουν οι μαθητές της 3ης τάξης για τα σχολεία 
του δάσους, επισημαίνοντας την οικολογική ιδέα 
που προάγουν στους επισκέπτες τους.  Οι μαθητές 
της 3ης τάξης του Δημοτικού μας, είχαν την ευκαιρία 
να πραγματοποιήσουν το μάθημά τους στο πάρκο, 
βιώνοντας μια όμορφη εμπειρία.  Ο διαφορετικός 
αυτός τρόπος μαθήματος και η συζήτηση που 
προέκυψε εντάχθηκε στις δράσεις του Δημοτικού 
μας σχολείου, καθώς ανταποκρίνεται στον φετινό 
μας στόχο «Υγεία και ευεξία των νέων».

12 Νοεμβρίου – Ενδοσχολικό τουρνουά 
σκακιού
Πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικό τουρνουά σκακιού, 
την Παρασκευή 12/11, στο Δημοτικό μας, για την 
επιλογή των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν 
το σχολείο μας στο Πανευρωπαϊκό Διαδικτυακό 
Σχολικό Πρωτάθλημα, στις 3 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, 
το οποίο διοργανώνει η ECU (European chess 
Union) με τη Σκακιστική Ομοσπονδία Γεωργίας και 
τον Γεωργιανό Σκακιστικό Όμιλο «64». Νικητές του 
ενδοσχολικού τουρνουά ήταν οι πιο κάτω μαθητές/
τριες:

Αγόρια 4ης και 5ης τάξης: 
1ος Βαλιαντής Ανδρέας – 4 Πράσινο 
2ος Ουστά Ανδρέας – 5 Πράσινο 
3ος Πιτσιλλίδης Λουκάς – 5 Πράσινο

Κορίτσια 4ης και 5ης τάξης: 
1η Αντωνίου Ευαλένα – 5 Πράσινο 
2η Σοφιανού Μαρία Αλίκη – 5 Μπλε 
3η Στεφάνου Σοφία – 4 Μπλε

Αγόρια 6ης τάξης: 
1ος Πισσαρίδης Λεωνίδας – 6 Πράσινο 
2ος Χαραλαμπίδης Γιώργος-Χρίστος – 6 Πράσινο 
3ος Αριστοδήμου Ανδρέας – 6 Μπλε

Κορίτσια 6ης τάξης: 
1η Πισσαρίδη Σοφία – 6 Πράσινο, 
2η Μεττή Μαρία-Βασιλική – 6 Πράσινο, 
3η Μυλωνά Έμιλυ – 6 Μπλε.

12-19 Νοεμβρίου – Εβδομάδα Ξεκούρασης
Πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα ξεκούρασης για 
τους μαθητές του Δημοτικού. 

20 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για τα 
δικαιώματα του Παιδιού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 
Νοεμβρίου, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής, έλαβαν μέρος σε σειρά ποικίλων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η δράση 
ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ζωγραφιών και 
μηνύματα από τα παιδιά.



22 Νοεμβρίου – Αθλητική Ημερίδα 
Νηπιαγωγείου και Προδημοτικής
Στα πλαίσια της ενότητας Άσκηση και Υγεία, 
διοργανώθηκε η αθλητική ημερίδα του Νηπιαγωγείου 
και της Προδημοτικής, στις εγκαταστάσεις του 
σχολείου μας. Τα παιδιά συμμετείχαν σε ποικίλες 
αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλάμβαναν 
την εκτέλεση διάφορων διαδρομών, τη μετακίνηση, 
τα άλματα καθώς και διάφορα άλλα παιχνίδια. Με 
το τέλος της ημερίδας, δόθηκαν σε όλα τα παιδιά  
πιστοποιητικά συμμετοχής και μετάλλια.

23 Νοεμβρίου – Διαδικτυακή 
Βιβλιοπαρουσίαση
Στα πλαίσια καλλιέργειας φιλαναγνωσίας στα 
παιδιά, το Δημοτικό σχολείο μας φιλοξένησε 
διαδικτυακά, τον πολυβραβευμένο συγγραφέα 
παιδικών βιβλίων, Αντώνη Παπαθεοδούλου, ο 
οποίος παρουσίασε στα παιδιά του Α’ Κύκλου, 
διάφορα παραμύθια. Αντίστοιχα ο Β’ Κύκλος 
είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει τη γνωστή 
συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Αγγελική Δαρλάση. 
Η συγγραφέας παρουσίασε τα βιβλία της «Από 
μακριά» και «Το παλιόπαιδο».

25 Νοεμβρίου – Διαδικτυακή 
Βιβλιοπαρουσίαση (Νηπιαγωγείου και 
Προδημοτικής)
Στα πλαίσια καλλιέργειας φιλαναγνωσίας στα παιδιά, 
το Νηπιαγωγείο μας φιλοξένησε διαδικτυακά, τον 
πολυβραβευμένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων, 
Αντώνη Παπαθεοδούλου, ο οποίος παρουσίασε 
στα παιδιά διάφορα παραμύθια καθώς και σχετικές 
χειροτεχνίες.



30 Νοεμβρίου – Διαδικτυακή Διάλεξη για τη 
«Σημασία των φρούτων και λαχανικών»
Στο πλαίσιο της διαχρονικής δράσης του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και 
Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) για ενημέρωση σχετικά με 
την πρόληψη του καρκίνου σε συνεργασία με τη 
διεύθυνση του σχολείου μας, θα υλοποιηθούν μια 
σειρά από δράσεις με στόχο την ενημέρωση για 
τον υγιεινό τρόπο ζωής.  Η πρώτη δράση ήταν η 
διαδικτυακή ενημερωτική διάλεξη με την κα Έλενα 
Αλετράρη, Κλινική Διαιτολόγο, Διατροφολόγο και 
Τεχνολόγο Τροφίμων με θέμα «Η σημασία των 
φρούτων και λαχανικών».  Οι μαθητές του Δημοτικού 
μας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη 
σημαντικότητα των φρούτων και των λαχανικών 
και παράλληλα έθεσαν διάφορα ερωτήματα στην 
κα Έλενα Αλετράρη σχετικά με τις συνήθειες που 
αφορούν τη διατροφή μας.  Με την ευκαιρία αυτή 
προκηρύχθηκε διαγωνισμός αφίσας με θέμα τη 
σημασία των φρούτων και λαχανικών.

1-2 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη 
φωτογράφιση
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
πραγματοποίησαν τη χριστουγεννιάτικη, ατομική 
φωτογράφισή τους. Λόγω των περιοριστικών 
μέτρων, δεν ήταν δυνατό να επισκεφτεί το 
σχολείο μας ο Άγιος Βασίλης όπως ήταν 
προγραμματισμένο να γίνει. Αντ’ αυτού, οι μαθητές 
φωτογραφήθηκαν ατομικά και με τα αδέλφια τους, 
στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό που στήθηκε για 
τις ανάγκες της φωτογράφισης. Οι μαθητές πήραν 
δώρο μια χριστουγεννιάτικη, διακοσμητική μπότα 
με το όνομά τους, εν όψει των εορτών. 

3 Δεκεμβρίου – Διακρίσεις Επαρχιακού 
Διαγωνισμού Μαθηματικών
Στην ευχάριστη θέση βρέθηκε το Δημοτικό 
μας σχολείο,  καθώς μαθητές της 5ης και 6ης 
τάξης διακρίθηκαν στον Επαρχιακό Διαγωνισμό 
Μαθηματικών. Οι μαθητές που διακρίθηκαν, 
συμμετείχαν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό 
Μαθηματικών, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο, 18 
Δεκεμβρίου. Τα ονόματα των μαθητών που έχουν 
διακριθεί είναι τα εξής:
5η τάξη:
Έπαινο:  Χατζησταυρή Μαριάννα Χριστόδουλου
Έπαινο: Ακίνο-Καραγιάννη Μαρία-Ελίζαμπεθ
 6η τάξη:
2ο βραβείο: Καμπανέλλα Βαλέρια Γεώργιου
Έπαινο: Αριστοδήμου Ανδρέας Κωνσταντίνου
Έπαινο: Χαραλαμπίδη Γιώργος Μιχάλη

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων 
με Αναπηρία
Κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε 
να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής μας, έλαβαν μέρος σε βιωματικές 
δραστηριότητες που περιλάμβαναν εικαστικά, 
αφήγηση παραμυθιών, προβολή μικρού μήκους 
ταινίας και συζήτηση. Στόχος των δραστηριοτήτων 
ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά τη σημασία της 
μέρας αυτής, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η 
δράση ολοκληρώθηκε με την ανάρτηση έργων των 
παιδιών στην είσοδο του σχολείου μας.



6 Δεκεμβρίου – Διαδικτυακή Θεατρική 
Παράσταση
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
παρακολούθησαν διαδικτυακά τη θεατρική 
παράσταση «Το Ταξίδι της Παπλωματούς». Μια 
όμορφη και τρυφερή ιστορία, που μιλά για την αξία 
της γενναιοδωρίας και την ομορφιά της προσφοράς. 
Ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, συγκινήσεις και πολύ 
χιούμορ, που κάνει τα παιδιά μαζί με τους ήρωες 
να καταλάβουν και να ανακαλύψουν το βαθύτερο 
νόημα της καλοσύνης και της αγάπης, που στο 
τέλος οδηγεί στη γαλήνη, στην ηρεμία αλλά και 
στην απόλυτη ευτυχία!

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

15 Δεκεμβρίου – Οι Ζαχαροπλάστες των 
Χριστουγέννων
Tα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
του σχολείου μας, ως μικροί ζαχαροπλάστες, 
έφτιαξαν και διακόσμησαν μαζί με τις νηπιαγωγούς 
τους, τα δικά τους χριστουγεννιάτικα τρουφάκια.

17 Δεκεμβρίου – Μέρα χωρίς στολή/
Παιχνίδια Τόμπολας
Ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού μας, 
διοργάνωσε τη «Μέρα Χωρίς Στολή». Οι μαθητές, 
ήρθαν στο σχολείο χωρίς τη στολή τους, φορώντας 
παράλληλα και χριστουγεννιάτικα αξεσουάρ, 
προσφέροντας εθελοντικά το συμβολικό ποσό των 
5 ευρώ.  Συγκεκριμένα, τα χρήματα θα δοθούν στον 
εγκεκριμένο, μη-κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό 
οργανισμό Σύνδεσμος Στήριξης Κακοποιημένων 
και Άπορων Παιδιών «ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ».  
Επιπρόσθετα τη μέρα εκείνη, ο Σύνδεσμος Γονέων 
προσέφερε σε κάθε μαθητή ένα δωράκι και μάζεψε 
διάφορα δώρα, τα οποία δόθηκαν μέσα από τα 
παιχνίδια τόμπολας που διεξήχθησαν στις τάξεις. 
Τα δώρα με τη μεγαλύτερη χρηματική αξία δόθηκαν 
μέσω κλήρωσης.  



17 Δεκεμβρίου – Προσφορά σε Καταφύγιο 
Ζώων
Έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου του 
Δημοτικού μας, Γιώργου Χαραλαμπίδη της 6 Πράσινο 
δημιουργήθηκε μια τεράστια αφίσα στην είσοδο 
του σχολείου μας με τα κατοικίδια των μαθητών.  
Απώτερος σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση των 
παιδιών στα θέματα φροντίδας των κατοικιδίων 
τους.  Οι μαθητές έφεραν μια φωτογραφία από το 
κατοικίδιό τους ή το κατοικίδιο κάποιου αγαπημένου 
τους προσώπου, καταβάλλοντας προαιρετικά ένα 
συμβολικό ποσό, μέχρι 5 ευρώ.  Το ποσό που 
συλλέχθηκε, θα δοθεί στο καταφύγιο ζώων.

20 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Τα παιδιά του Δημοτικού πραγματοποιήσαν 
ενδοσχολικά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που είχαν 
ετοιμάσει με την τάξη τους, η οποία βιντεογραφήθηκε 
και αποστάλθηκε στους γονείς των μαθητών της 
κάθε τάξης.

21 Δεκεμβρίου – Παίζοντας …
Χριστουγεννιάτικα
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής 
μας, οργάνωσαν, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους, 
χριστουγεννιάτικα παιχνίδια στον χώρο της αυλής 
του νηπιαγωγείου μας. Η μέρα αφιερώθηκε στη 
διασκέδαση των παιδιών και στην ενίσχυση του 
αισθήματος της αποδοχής και της ομαδικότητας.

22 Δεκεμβρίου – Δράση 
Χριστουγεννιάτικης Αμφίεσης
Η φιλανθρωπία είναι ένας τρόπος ένδειξης αγάπης 
και σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας.  
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
μας, κάνοντας μια μικρή προσφορά 1 ευρώ, 
πήραν μέρος στη δράση της χριστουγεννιάτικης 
αμφίεσης.  Οι μαθητές φόρεσαν την καλύτερή 
τους χριστουγεννιάτικη αμφίεση και πέρασαν 
ευχάριστες στιγμές. Το ποσό το οποίο έχει μαζευτεί 
δόθηκε για την αγορά παιχνιδιών για τα παιδιά 
του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
ΙΙΙ και του Παιδογκολογικού.  Στη δράση της 
χριστουγεννιάτικης αμφίεσης δεν παρέλειψε να 
λάβει μέρος το προσωπικό του σχολείου, το οποίο 
συμμετείχε και σε διαγωνισμό καλύτερης αμφίεσης. 
Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο κύριος 
Στέλιος Χριστοδούλου. 



22 Δεκεμβρίου – Διαδικτυακή Συνάντηση 
με τον Άγιο Βασίλη
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, της Α’  και Β’ τάξης του 
Δημοτικού μας, συμμετείχαν στο #VirtualSantaCY, 
που διοργανώνουν ο οργανισμός REACTION και 
το Δίκτυο SupportCY της Τράπεζας Κύπρου.
Τα παιδιά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ZOOM, μίλησαν με τον αγαπημένο τους Άγιο από 
τη μακρινή Λαπωνία. Ο Άγιος Βασίλης, έδωσε 
απαντήσεις σε όλες τις απορίες των παιδιών.

22 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικο γεύμα για το 
προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
σχολείου και έπειτα ακολούθησε το κόψιμο της 
βασιλόπιτας.

23 Δεκεμβρίου – Σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών
Το προσωπικό του Δημοτικού μας σχολείου, 
παρακολούθησε σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.

23 Δεκεμβρίου – Παράδοση Παιχνιδιών 
στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
ΙΙΙ και στο Παιδογκολογικό
Με μεγάλη χαρά και πολλά χαμόγελα, έλαβαν 
τα παιχνίδια τους, τα παιδιά του Νοσοκομείου 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και του 
Παιδογκολογικού, τα οποία είχαν συλλεχθεί από 
τη δράση της χριστουγεννιάτικης αμφίεσης, στην 
οποία έλαβαν μέρος οι μαθητές του Νηπιαγωγείου 
και του Δημοτικού μας σχολείου.

30 Δεκεμβρίου – Διακρίσεις Διαγωνισμού 
Bebras
Μαθητές του Δημοτικού μας προκρίθηκαν στον 
2ο γύρο του Διαγωνισμού Bebras, ο οποίος θα 
διεξαχθεί το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου.
4η τάξη: Σταύρου Εύα, Βαλιαντής Ανδρέας, 
Πελεκάνος Πέτρος.
5η τάξη: Κυριάκου Μάριαμ, Ηλιάδης Όμηρος, 
Λευκάτη Νάγια, Μιχαηλίδης Αντώνης, Γαβριήλ 
Μιλένα, Φραντζή Χαραλαμπία.
6η τάξη: Καμπανέλλα Βαλέρια, Αντωνίου Αλκμήνη, 
Βασιλείου Χάρης, Κασίνης Μόδεστος, Αριστοδήμου 
Ανδρέας, Μεττή Μαρία Βασιλική.


