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Χαιρετισμoί
Ζ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ
ηνπ
Σρνιεί νπ
καο,
«Καζεηηθέο
Πηλειηέο»,
απνηειεί
πιένλ
έλαλ
θαζηεξσκέλν ζεζκφ.
Σ’ απηφ παξνπζηάδνληαη ε
δξάζ ε
ηεο
ζρ νιη θή ο
ρξνληάο 2014-2015 θαη ζηηγκέο απφ ηε
ζρνιηθή δσή.
Τν πεξηνδηθφ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο,
πεξηέρεη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηππψλεη
ην πνιχπιεπξν θαη δεκηνπξγηθφ έξγν ηνπ
ζρνιείνπ.
Γηαβάδνληάο ην, ζα αληηιεθζείηε ηελ
πινχζηα δξάζε ηνπ ζρνιείνπ καο ζε έλα
επξχ
θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ.
Σπκκεηνρέο ζε δηαγσληζκνχο, πςειέο
δηαθξίζεηο δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε
αμηφινγεο εθδειψζεηο, απνηεινχλ κφλν
έλα δείγκα ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σηφρνη ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ θαη θέηνο
ε παξνρή γλψζεσλ, ε αλάπηπμε ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ καζεηψλ,
ε θαιιηέξγεηα ηεο πίζηεο ζε αμίεο θαη
αξρέο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ.
Φαηξεηίδσ ηε 12ε έθδνζε «Καζεηηθέο
Πηλειηέο»
κε
ηδηαίηεξε
ραξά
θαη
ζπγθίλεζε αθνχ απνηειεί έλα ελζχκην
απφ ηα καζεηηθά ρξφληα, πνπ ζην κέιινλ
ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη νηθνγέλεηέο
ηνπο ζα αλαπνινχλ κε λνζηαιγία θαη
ζπγθίλεζε.
Θα
ήζεια
λα
επραξηζηήζσ
θαη
ηαπηφρξνλα λα ζπγραξψ ηφζν ηα παηδηά
φζν θαη ηνπο θαζεγεηέο, πνπ ζπλέβαιαλ
ζηε δεκηνπξγία ηεο παξνχζαο έθδνζεο.
Δπίζεο, επραξηζηψ ην Σχλδεζκν Γνλέσλ
θαη Θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ
πξφζπκα ζηήξημε ηε θεηηλή έθδνζε,
θαιχπηνληαο κέξνο ησλ εμφδσλ ηεο.
Δηδηθά ζηνπο ηειεηφθνηηνπο εχρνκαη θάζε
πξφνδν, επηηπρία θαη επηπρία. Τέινο, κε
ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 20142015, εχρνκαη ζε φινπο έλα Φαξνχκελν
Θαινθαίξη.
Μαρία Κρηηικού
Γενική Διεσθύνηρια
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Ζ
έθδνζε
ηνπ
πεξηνδηθνχ
καο
έρεη θαηαζηεί παξάδνζε πιένλ. Ζ
σθειηκφηεηα ηεο
έθδνζεο
δελ
ζπδεηείηαη απφ θαλέλα.
Τν κεγαιχηεξν κέξνο είλαη εκπινπηηζκέλν κε θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο
“κηινχλ” πεξηζζφηεξν απφ ηα ιφγηα θαη
εθθξάδνπλ ηε ζρνιηθή δσή ζην ζχλνιφ
ηεο πην εχγισηηα θαη πην παξαζηαηηθά.
«Θάζε θσηνγξαθία ρίιηεο ιέμεηο...».
Κε ην ιεχθσκα, αθφκα, δίδεηαη ην
κήλπκα πσο ην ζεκεξηλφ ζρνιείν δελ
είλαη κφλν γλψζεηο, βηβιία, γξάςηκν. Τα
παηδηά καζαίλνπλ θαη νξγαλψλνπλ
εθδειψζεηο, ζπδεηνχλ, δσγξαθίδνπλ,
πεγ αίλνπλ εθ δξνκέ ο, παίδνπλ ,
ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο, αζιεηηθέο
θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Κέζα απφ
απηφ ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηα
παηδηά ηπγράλνπλ κηαο επξχηεξεο
αγσγήο . Θαιιηεξγείηαη ε πξνζσπηθφηεη α , ε λ η ζ ρ χ ε η αη ν ρ α ξ α θ η ή ξ α ο ,
επαηζζεηνπνηείηαη ην ζπλαίζζεκα θαη
βειηηψλνληαη νη δεμηφηεηέο ηνπο.
Κηα δεχηεξε ζεκαληηθή ελφηεηα ηνπ
πεξηνδηθνχ αθηεξψλεηαη ζηε ζπκκεηνρή
η νπ ζρ νι εί νπ ζ ε Π αγθ χ π ξη νπ ο,
Δπξσπατθνχο θαη άιινπο δηαγσληζκνχο.
Δίλαη πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ λα
ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο, πνπ
πξνθεξχζζεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Π ν ι η η η ζ κ ν χ θ αη άι ι νη ζ ν β α ξ νί
νξγαληζκνί.
Απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ηφζν
ζ η νπ ο καζε η έ ο φζ ν θ αη ζ η νπ ο
θαζεγεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ
νινθιήξσζε απηήο ηεο έθδνζεο.
Γιώργος Κρηηικός
Γενικός Διεσθσνηής

Χαιρετισμoί
Κε ηδηαίηεξε ραξά θαη πεξεθάληα ραηξεηίδσ κε ηε ζεηξά κνπ ηελ
έθδνζε ηνπ θεηηλνχ ζρνιηθνχ πεξηνδηθνχ «Μαθηηικές Πινελιές».
Δθ κέξνπο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ, ζα ήζεια λα ζπγραξψ φια ηα
παηδηά

θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ δνχιεςαλ

ζθιεξά γηα λα θξαηάκε απηφ ην πεξηνδηθφ ζήκεξα ζηα ρέξηα καο.
Τν

πεξηνδηθφ «Καζεηηθέο Πηλειηέο»

παξνπζηάδεη ην έξγν ησλ

παηδηψλ κηαο

νιφθιεξεο ρξνληάο. Κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ μεθπιιίδνληαη νη

επηηπρίεο ησλ

παηδηψλ ζε δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο εληφο θαη εθηφο Θχπξνπ, αζιεηηθνί αγψλεο
αιιά θαη ζηηγκέο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο εθδξνκέο, φκηινη,
εθδειψζεηο.
Κε ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη κέζα απφ απηφλ ην ζχληνκν ραηξεηηζκφ, ζα
ήζεια λα ζηείισ ην κήλπκα πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο φηη πέξαλ ηεο
κειέηεο θαη ηεο καζεζηαθήο ηνπο πξνφδνπ, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη
ζπκκεηνρή

ηνπο

εζεινληηζκνχ,

ζε

δξαζηεξηφηεηεο,

φπσο

ν

αζιεηηζκφο,

ε

πξνγξάκκαηα

δηαγσληζκνί, επίδεημε δεμηνηήησλ θαη ηαιέλησλ, ηφζν κέζα ζην

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη θαηά ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν.

Όιεο απηέο νη

σθέιηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα κείλνπλ καθξηά απφ ηηο
αξλεηηθέο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο, λα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε άιινπο λένπο
ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα θαη εκείο
σο γνλείο μεδηπιψλνληαο ηα ηαιέληα ηνπο θαη θαιιηεξγψληαο ηνπο ειεχζεξν
πλεχκα, ζα κπνξέζνπκε λα δηακνξθψζνπκε ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο ηνπ ηφπνπ
καο, ην κέιινλ ηεο παηξίδαο καο.
Θεξκέο επραξηζηίεο θαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία
πνπ είρακε θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ζηφρνο καο είλαη λα είκαζηε πάληα δίπια ζαο,
κε φπνην ηξφπν κπνξνχκε γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ καο.
Δχρνκαη ζε φινπο Θαιφ Θαινθαίξη γεκάην Φαξά, Υγεία, Δπηπρία.

Χριζηιάνα Μιταηλίδοσ – Κσπριανού
Πρόεδρος Σσνδέζμοσ Γονέων
Γσμναζίοσ-Λσκείοσ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
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Προσωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Γηψξγνο Θξεηηθφο
Γεληθφο Γηεπζπληήο

Γέζπνηλα Τξχθσλνο
Βνεζφο Γηεπζχληξηα

Θνχια Παχινπ
Σπληνλίζηξηα Φηινινγηθψλ
Καζεκάησλ

Κχξηα Αγγειή
Σπληνλίζηξηα Φπζηθήο
Ιπθείνπ

Καξία Θξεηηθνχ
Γεληθή Γηεπζχληξηα

Θαηεξίλα Λενθχηνπ
Υπεχζπλε Πξνγξακκαηηζκνχ /
Σπληνλίζηξηα Πιεξνθνξηθήο

Λάζηα Πηηηάθε
Σπληνλίζηξηα Καζεκαηηθψλ

Ζιηάλα Βαζηιεηάδνπ
Θαζεγήηξηα Καζεκαηηθψλ

Φξηζηίλα Θξεηηθνχ
Γηεπζχληξηα Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ

Γηακάλησ Είδηξνπ
Σχκβνπινο Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ/ Φηιφινγνο

Καξία Κνπξνχηε
Σπληνλίζηξηα Φπζηθήο
Γπκλαζίνπ

Λεθηαξία Αζαλαζίνπ
Θαζεγήηξηα Καζεκαηηθψλ
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Βαγγέιεο Φνχθαο
Βνεζφο Γηεπζπληήο

Καξία Δπηπρίνπ
Σπληνλίζηξηα Αγγιηθψλ

Άληξεα Φ’Κηραήι
Σπληνλίζηξηα Γαιιηθψλ

Γεσξγία Φαξαιάκπνπο
Θαζεγήηξηα Καζεκαηηθψλ

Προσωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Γηάλλα Γεσξγηάδνπ
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Σθεχε Ζξνδφηνπ
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Καξηαιέλα Θξαζηά
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Αγγέια Κηραήι
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Φαξάιακπνο Κηξήο
Θαζεγεηήο Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Θππξνχια Πνιπθάξπνπ
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Διεπζεξία Βνπληψηνπ
Θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ

Καξία Σηαθφια
Θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ

Σχιηα Θπζξεψηνπ
Θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ

Φσηεηλή Ιηγλνχ
Θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ

Έιελα Αξηζηείδνπ
Θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ

Γεκήηξεο Κσυζέσο
Θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ
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Καξγαξίηα Θησξίδνπ
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Παλαγηψηα Πειεθάλνπ
Θαζεγήηξηα Διιεληθήο
Φηινινγίαο

Γήκεηξα Φξηζηνδνχινπ
Θαζεγήηξηα Αγγιηθψλ

Διπίδα Φηιίππνπ
Θαζεγήηξηα Ινγηζηηθήο

Προσωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Διέλε Θνπκίδνπ
Θαζεγήηξηα

Καξίλα Σάββα
Θαζεγήηξηα
Πιεξνθνξηθήο

Φξπζηάια Κηραήι
Θαζεγήηξηα
Πιεξνθνξηθήο

Καξία Θπξηάθνπ
Θαζεγήηξηα Φεκείαο

Εαθείξεο Αλησλίνπ
Θαζεγεηήο Τέρλεο

Σηέιια Γξεγνξίνπ
Υπεχζπλε Ινγηζηεξίνπ

Κέιαλε Γεσξγίνπ
Θαζεγήηξηα Φπζηθήο
Αγσγήο

Όιγα Πειεηηέ
Γξακκαηέαο

Άληξε Αλδξένπ
Θαζεγήηξηα
Πιεξνθνξηθήο

Θσλζηαληίλνο
Φαηδήπαπαο
Θαζεγεηήο Σρεδηαζκνχ
θαη Τερλνινγίαο

Φιφε Ησαλλίδνπ
Θαζεγήηξηα Βηνινγίαο

Σάληξα Θσλζηαληίλνπ
Γξακκαηέαο
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Κχξηα Τζηβηηαλίδνπ
Θαζεγήηξηα
Πιεξνθνξηθήο /
Γαθηπινγξαθίαο

Καξηάλλα Φ’Κηραήι
Θαζεγήηξηα
Πιεξνθνξηθήο

Θαηεξίλα Φξηζηνδνχινπ
Θαζεγήηξηα
Γξαθηθψλ Τερλψλ

Θπξηαθή Θσλζηαληίλνπ
Θαζεγήηξηα Τέρλεο

Κέιπσ Σηαχξνπ
Θαζεγήηξηα Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο

Θαηεξίλα Αιιαγηψηε
Θαζεγήηξηα Κνπζηθήο

Θνχια Θπξίιινπ
Γξακκαηέαο

Σηέιια Θαξανιή
Γξακκαηέαο

Α’ Γυμνασίου
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Β’ Γυμνασίου
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Γ’ Γυμνασίου
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A’ Λυκείου
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B’ Λυκείου
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Απόφοιτοι
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Γ’ Λυκείου
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Γ’ Λυκείου
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Γ’ Λυκείου

-18-

Γ’ Λυκείου
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ1
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’1

Αδξαηδηώηε Χξπζηαιιέλε

Γηάγθνπ Αηκίιηνο

Νηθνιαΐδνπ Φάλε

ηαπξηλίδνπ Γάθλε

Αρηιιέωο Παλαγηώηεο

Καξαγηώξγε Αλαζηαζία

Βαξλάβα Διέλε

Καξαηζηόιε Ηιηάλα

Πίζζα Αιεμία

Πειεηηέ Νίθνο

ηαύξνπ Μαξγαξίηα

Σάππαο Λνΐδνο
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Βνζθόο Αλδξέαο

Κωλζηαληίλνπ άββαο

Ρνπκπέθα Αλαζηαζία

Χάξπα Γεωξγία

Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’2
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’2

Δπζηξαηίνπ Αλδξέαο

Παπαρξηζηνθόξνπ
ηέιηνο

Καξάινπθα Αλδξνλίθε

Μαιαόο Αλδξέαο

ηαύξνπ Διεπζέξηνο

Πειεθάλνο Πηέξνο

Σζαγγάξεο Αλδξέαο

Χαξηιάνπ Κξίζηηα
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Χαηδεαληώλεο
Γεώξγηνο

Νηθνιάνπ Γεώξγηνο

ηπιηαλνύ Δπαγόξαο

Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’3
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’3

Αποζηόλος Πανηελήρ

Ιαλλινίκος Λαπία

Παπασαπαλάμποςρ Λαπία

Έλληναρ Μικόλαρ

Θεοθςλάκηος Φώηηρ

Καμπιπίηη Έλενα

Λισαήλ Λάπιελ

Πέηπος Ηλίαρ

ωκπάηοςρ Ανηώνηρ
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’4
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’4

Αγγελίδηρ Χπίζηορ

Αποζηόλος Απόζηολορ

Ζαμανήρ Ανηπέαρ

Ζένιος Ρωξάνη

Παναγή Φοίβορ

Παπαϊωάννος Αδαμία

Γεωπγίος Ραθαηλία

Ιαλλίνος Άνηπεα

Παπασπιζηοθόπος
Ανηπέαρ

Ρηγίνος Ρηγίνορ
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Εςδοξίος Έπμη

Ιαζκίπηρ Θεοσάπηρ

Πάππα Άννα

Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’5
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’5

Ανηάπηη Ραθαήλ

Ιαλογήπος Ανδπέαρ

Ληλιδώνηρ έπγιορ

Θεοδόηος Χπιζηόθοπορ

Γιούπγαρ Μεόθςηορ

Ιολιανηπή Δέζποινα

Πολςδώπος Γιάννηρ
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Ιολιανηπή Θωάννηρ

ιαμμακίδη Χαπίκλεια

Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’6
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’6

Ανηωνίος Πανηελίνα

Λισαήλ Λάπιορ

ςμεού άββαρ

Ιαπλάνηρ Ανηπέαρ

Λισαηλίδηρ Ανηπέαρ

Κακκοηπύπηρ Γεώπγιορ

Πέηπος Λισάληρ

Λαζούπαρ Χπίζηορ

ηαύπος Λαπία-Αςγή

Χπςζοζηόμος Ανδπέαρ

Χαπή Χπίζηορ
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Απόφοιτοι 2014-15
ΣΤ’7
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Απόφοιτοι 2014-15

ΣΤ’7

Αβεπκίος Παναγιώηηρ

Εςηςσίος Ηλίαρ

Ιωνζηανηίνος ωθπονία

Αβπαάμ Λισάληρ

Δημηηπίος Γιώπγορ

Παύλος Λισάληρ

Χαπιλάος Ειπηναίορ

Αναζηαζίος Γεώπγιορ

Ιαηαλάνος Παναγιώηα

Πέηπος Παναγιώηηρ

ηςλιανού Ελεςθέπιορ
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Γπηγοπίος Εςάγγελορ

Ιωνζηανηίνος Εδμόνηη

Ππωηοπαπάρ Ιςπιάκορ

ηςλιανού Ελένη

Ημερολόγιο

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων “ΟΛΥΜΠΙΟΝ”
για το σχολικό έτος 2014-2015
Σεπτέμβριος 2014
ΣΔΣΑΡΣΗ, 10/09/2014 :
Έλαξμε λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
ΠΔΜΠΣΗ, 18/09/2014
Οη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ παποςζίαζη με θέμα ηοςρ μαθηηικούρ ομίλοςρ, γηα λα
επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν γηα απηνύο όκηιν.
ΚΤΡΙΑΚΗ, 21/09/2014:
πκκεηνρή ζην εηήζην Δθνικό Μνημόζςνο ηυν ηπώυν Μισαήλ Κοςηζόθηα, Ανδπέα
Παναγίδη και ηέλιος Μαςπομμάηη.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 22/09/2014:
Σειέζηεθε ν θαζηεξσκέλνο αγιαζμόρ γηα ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
ΣΡΙΣΗ, 23/09/2014:
Μαζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ ενημεπυηική διάλεξη για ηην
αιμοδοζία, από αξκόδην άηνκν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 26/09/2014:
Ο ύλδεζκνο Γνλέσλ δηνξγάλσζε ζςνάνηηζη γνυπιμίαρ ηυν γονέυν με ηοςρ
καθηγηηέρ ηνπ ζρνιείνπ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 29/09/2014:
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δςπυπαφκήρ Γιοπγάνυζηρ MOVE WEEK, ην 1ν δηάιεηκκα
δηεμήρζε ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα FLASH MOB.
ΣΡΙΣΗ, 30/09/2014
Δλδνζρνιηθόο ενξηαζκόο 1εο Οθησβξίνπ 1960.
Σν 2ν δηάιεηκκα πξαγκαηνπνηήζεθε κάζεκα ZUMBA, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
MOVE WEEK.

Οκτώβριος 2014
ΣΔΣΑΡΣΗ, 01/10/2014
ΑΡΓΙΑ - Αλαθήξπμε Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
ΠΔΜΠΣΗ, 02/10/2014
Σν 1ν δηάιεηκκα πξαγκαηνπνηήζεθε πξόγξακκα Cross Fit, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
ππογπάμμαηορ MOVE WEEK.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 03/10/2014
Παξνπζίαζε γηα ηηο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία ζηνπο καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δςπυπαφκήρ Ημέπαρ Γλυζζών, δηνξγαλώζεθε ην 1ν δηάιεηκκα
Παλεγύξη Γισζζώλ.
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ΣΔΣΑΡΣΗ, 08/10/2014
Ο ύνδεζμορ Γονέυν ππαγμαηοποίηζε ηην Δηήζια Γενική ςνέλεςζή ηος θαη κε
εθινγέο αλέδεημε ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
ΠΔΜΠΣΗ, 09/10/2014
Γηεμήρζεζαλ νη εθινγέο γηα ηα Κεληξηθά Μαζεηηθά πκβνύιηα Λπθείνπ-Γπκλαζίνπ.
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξώηε ηνπο αηκνδνζία. Κιηκάθην ηεο
Σξάπεδαο Αίκαηνο βξηζθόηαλ ζην ζρνιείν γη’ απηό ην ζθνπό.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 10/10/2014
Γηνξγαλώζεθε Μαθηηικό Πάπηι γηα ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ.
ΑΒΒΑΣΟ, 18/10/2014
Ο Πνδειαηηθόο κηινο έιαβε κέξνο ζην Φηιαλζξσπηθό Πνδειαηηθό Γύξν
Λεπθσζίαο. Οη πνδειάηεο θάιπςαλ απόζηαζε 15 ρικ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 22/10/2014
ε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Λαθαηάκηαο, ηηκήζεθε ε Πνδνζθαηξηθή Οκάδα
θνξηηζηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηελ 3η θέζη πος πήπε ηην αγυνιζηική πεπίοδο 20132014.
ΠΔΜΠΣΗ, 23/10/2014
Σέζζεξεηο καζεηέο καο έιαβαλ κέξνο ζε αγώλεο θνιύκβεζεο ηδησηηθώλ ζρνιείσλ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 24/10/2014
Μαζεηέο καο έιαβαλ κέξνο ζε αγώλεο ηέληο.
ΑΒΒΑΣΟ, 25/10/2014
Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο ζπκκεηείραλ σο εζεινληέο ζε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ
Δζεινληώλ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο Παηδηώλ & Δθήβσλ πνπ έγηλε ζην My Mall
Λεπθσζίαο.
ΚΤΡΙΑΚΗ, 26/10/2014
Σν ζρνιείν καο έιαβε κέξνο ζηνπο ενξηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Λαθαηάκηαο γηα ηελ επέηεην ηεο
28εο Οθησβξίνπ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 27/10/2014
Έγηλε ν ελδνζρνιηθόο ενξηαζκόο γηα ηελ επέηεην ηεο 28εο Οθησβξίνπ.
Αθνινύζεζε ε πξώηε ζπλάληεζε ησλ ζρνιηθώλ νκίισλ.
ΣΡΙΣΗ, 28/10/2014
ΑΡΓΙΑ - Δζληθή Δπέηεηνο ηνπ ΟΥΙ
Σν ζρνιείν καο έιαβε κέξνο ζε ενξηαζκνύο γηα ηελ 28ε Οθησβξίνπ, ζηελ Κνθθηλνηξηκηζηά
θαη ζηε Λεπθσζία.
ΠΔΜΠΣΗ, 30/10/2014
Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ραδηνκαξαζώληνπ, ην Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην Γπκλαζίνπ &
Λπθείνπ έδσζε ηελ εηζθνξά ηνπ ζε αξκόδην άηνκν ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ.
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Νοέμβριος 2014
ΑΒΒΑΣΟ, 01/11/2014
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε γνλέσλ-θαζεγεηώλ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 03/11/2014
Η νκάδα θαιαζόζθαηξαο θνξηηζηώλ Λπθείνπ αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ Λπθείνπ
Λαηζηώλ.
ΣΡΙΣΗ, 04/11/2014
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ππώηη εκδπομή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. (Α’ & Β’ Γπκλαζίνπ:
Φνηληθνύδεο-Λάξλαθα, Γ’ Γπκλαζίνπ: Πεδνπιάο -Σξόνδνο, Α’ & Β’ Λπθείνπ: Μαξίλα Λεκεζνύ,
Γ’ Λπθείνπ: Αγία Μαξίλα Ξπιηάηνπ)
ΓΔΤΣΔΡΑ, 10/11/2014
Η νκάδα θαιαζόζθαηξαο θνξηηζηώλ ηνπ Λπθείνπ αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε
νκάδα ηνπ Λπθείνπ Λαηζηώλ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 12/11/2014
Μέζα ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ eΣwinning, νκάδα καζεηώλ ηεο Β’
Λπθείνπ πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε κε Λύθεην ηεο Κέξθπξαο
(3ν ΓΔΛ Κέξθπξαο).
ΠΔΜΠΣΗ, 13/11/2014
ΑΡΓΙΑ – Ολνκαζηήξηα Αξρηεπηζθόπνπ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 14/11/2014
Γηαβάζηεθε ζε όιεο ηηο ηάμεηο θπιιάδην γηα ην ςεπδνθξάηνο. Οκάδα καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ
έιαβε κέξνο ζηηο αληηθαηνρηθέο εθδειώζεηο πνπ έγηλαλ ζην Λήδξα Πάιαο.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 17/11/2014
Πξαγκαηνπνηήζεθε ενξηαζκόο γηα ηελ επέηεην κλήκεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Οκάδα καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ έιαβε κέξνο ζηηο εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ
ζηε Λεπθσζία.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 19/11/2014
Σξεηο καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ ελεκεξώζεθαλ γηα ην Γιαγυνιζμό
Σεσνολογίαρ ΣΔΚΔ πνπ
έγηλε ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην.
Σξεηο καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ έιαβαλ κέξνο ζην Γιάλογο Δθήβυν πνπ έγηλε ζην Γήκν
ηξνβόινπ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 21/11/2014
Μαζεηέο ηεο Β’ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζην Γιαγυνιζμό Euro Quiz.
Σέζζεξεηο καζεηέο ηεο Β’ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ καλλιηεσνική δπάζη με θέμα
«Γλςπηική ζηην Άμμο», πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ ζηελ
παξαιία ησλ Φνηληθνύδσλ.
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ΓΔΤΣΔΡΑ, 24/11/2014
Σν ζρνιείν καο ζε ζπλεξγαζία κε ην ύλδεζκν Καζεγεηώλ Γεξκαληθήο
Γιώζζαο πξαγκαηνπνίεζε ενημεπυηική παποςζίαζη με θέμα «ποςδέρ
ζηη Γεπμανία» ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Global College.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 28/11/2014
Μαζεηέο ηεο Β’ θαη Γ’ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εκδήλυζη «Με ηη Μαηιά ηος …
Δπεςνηηή» πνπ δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο ζην πλεδξηαθό Κέληξν.
ΑΒΒΑΣΟ, 29/11/2014
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1η Ποδηλαηική Δξόπμηζη ηνπ Πνδειαηηθνύ Οκίινπ. Κάιπςαλ
απόζηαζε 25ρικ.

Δεκέμβριος 2014
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 05/12/2014
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Μέπαρ Δθελονηιζμού διοπγανώθηκε Πανηγύπι Αγάπηρ ζε
εκβόιηκε πεξίνδν ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ.
Μαζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ ησλ ηάμεσλ έιαβαλ κέξνο ζηνπο Πεπιθεπειακούρ
Αγώνερ Γπόμος ζε Ανώμαλο Έδαθορ ζην Λύθεην Παιηνκεηόρνπ.
ΚΤΡΙΑΚΗ, 07/12/2014
Ο όκηινο Δζεινληηζκνύ έιαβε κέξνο ζηελ εκδήλυζη ηος IEEN (Second Life and
Youth Empowerment) Foundation.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 08/12/2014
Πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ε Καλλιηεσνική
εκδήλυζη ηος ζσολείος με θέμα «100 σπόνια
Δλληνικόρ Κινημαηογπάθορ» ζην Γεκνηηθό Θέαηξν
ηξνβόινπ.
ΣΡΙΣΗ, 09/12/2014
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Γςμναζίος ππαγμαηοποίηζαν τςσαγυγική εκδπομή ζηε Μαξίλα
Λεκεζνύ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 10/12/2014
Μαζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζαλ διαδικηςακή ζςνάνηηζη με Λύκειο ηηρ
Κέπκςπαρ ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο eTwinning.
Η ομάδα Futsal ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ Grammar
School.
Μαζεηέο καο έιαβαλ κέξνο ζηελ έκθεζη Human Rights Art Competition πνπ έγηλε
ζην Λήδξα Πάιαο.
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ΠΔΜΠΣΗ, 11/12/2014
Οκάδα καζεηώλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ (Σκήκα Γ’1) πξαγκαηνπνίεζε ηελ 1η
διαδικηςακή επικοινυνία με ηοςρ μαθηηέρ ηος 5ος σολείος
Αμαποςζίος ζηα πιαίζηα ηνπ
Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο eTwinning.
ΑΒΒΑΣΟ, 13/12/2014
Μαζεηέο καο πξαγκαηνπνίεζαλ εκπαιδεςηική επίζκετη ζην Μνπζείν Βπδαληηλήο
Σέρλεο θαη ζην Μνπζείν ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 15/12/2014
Η θ. Διέλε Γεκνζζέλνπο σο μένηοπαρ ηηρ εηαιπείαρ ηος ζσολείος μαρ «T-Stars»,
κάο επηζθέθζεθε θαη ζπλνκίιεζε κε ηνπο καζεηέο καο ζρεηηθά κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ
ηεο επηρείξεζεο.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 17/12/2014
Πξαγκαηνπνηήζεθε αγώναρ ποδοζθαίπος κεηαμύ ηεο νκάδαο αξξέλσλ ηνπ ζρνιείνπ
καο θαη ηεο νκάδαο λέσλ ηνπ Οιπκπηαθνύ Λεπθσζίαο. Ο αγώλαο πξαγκαηνπνηήζεθε εηο
κλήκελ ησλ αδηθνρακέλσλ καζεηώλ Υξηζηόθνξνπ Υξηζηνδνύινπ θαη Γηώξγνπ
Μαπξίθηνπ.
ΠΔΜΠΣΗ, 18/12/2014
Η ομάδα σοπού ηνπ ζρνιείνπ καο έιαβε κέξνο ζην 3ν Φεζηηβάι Υνξνύ πνπ δηεμήρζε
ζην Mall of Cyprus.
ΑΒΒΑΣΟ, 20/12/2014
Η σοπυδία ηος ζσολείος έλαβε μέπορ ζε σπιζηοςγεννιάηικη εκδήλυζη
ζην Παιηό Γεκαξρείν ηξνβόινπ.
ΚΤΡΙΑΚΗ, 21/12/2014
Ο ύλδεζκνο Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζε Υπιζηοςγεννιάηικο
Απογεςμαηινό Σζάι ζηε Μνπζηθή θελή Αζκάηην.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 22/12/2014
Ο θ. Αληξέαο Γεσξγηάδεο, υρ μένηοπαρ ηηρ εηαιπείαρ ηος ζσολείος μαρ «Herbs
Care», κάο επηζθέθζεθε θαη ζπλνκίιεζε κε ηνπο καζεηέο καο ζρεηηθά κε ηνλ θύθιν
εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο.
ΣΡΙΣΗ, 23/12/2014
Σν κεζεκέξη πξαγκαηνπνηήζεθε Υπιζηοςγεννιάηικη Δκδήλυζη γηα ην πξνζσπηθό ηνπ
ΟΛΤΜΠΙΟΝ θαη ηνπ PATHWAY.
Σν βξάδπ πξαγκαηνπνηήζεθε Υπιζηοςγεννιάηικο Πάπηι γηα όινπο ηνπο καζεηέο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
24/12/2014 – 06/01/2015
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΓΙΑΚΟΠΔ
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Ιανουάριος 2015
ΣΔΣΑΡΣΗ, 07/01/2015
Έλαξμε καζεκάησλ κεηά ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.
ΣΡΙΣΗ, 20/01/2015
Λήμε Α’ Σεηξακήλνπ.
ΣΔΣΑΡΣΗ & ΠΔΜΠΣΗ, 21 & 22/01/2015
Ηκέξεο επηκόξθσζεο ησλ θαζεγεηώλ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 21/01/2015
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθάζηζαλ ζε Mock Exams ζηα καζήκαηα
επηινγήο.

ΠΔΜΠΣΗ, 22/01/2015
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθάζηζαλ ζε Mock Exams ζηα καζήκαηα επηινγήο.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 26/01/2015
Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Α’, Β’ Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ
παπάζηαζη Θεάηπος κιών.
ΣΡΙΣΗ, 27/01/2015
Η νκάδα θαιαζόζθαηξαο θνξηηζηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα
ηνπ Γπκλαζίνπ Λαηζηώλ.
ΠΔΜΠΣΗ, 29/01/2015
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Γιοπηήρ ηυν Γπαμμάηυν, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ
παξαθνινύζεζαλ νκηιία από ην Μεηξνπνιίηε Κέλπαο θ. Μαθάξην, κε ζέκα ηνπο Σξεηο
Ιεξάξρεο θαη ηε Γηνξηή ησλ Γξακκάησλ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζςνάνηηζη για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ’ Γςμναζίος κε ζέκα ηα
πξνζθεξόκελα καζήκαηα θαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ ζην Λύθεην.
Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Β’ θαη Γ’ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζε κνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν
«Αλζξσπηζκόο-Δζεινληηζκόο θαη Μίθεο Θενδσξάθεο» ηεο Ιεξάο Μνλήο Κύθθνπ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 30/01/2015
ΥΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ – Γηνξηή ησλ Γξακκάησλ - Σξηώλ Ιεξαξρώλ.
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Φεβρουάριος 2015
ΓΔΤΣΔΡΑ, 02/02/2015
Γηεμήρζε ν Γηαγσληζκόο Μαζεηηθνύ Γνθηκίνπ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο γηα ηε Γ’ Λπθείνπ.
ε δηάζθεςε ηύπνπ ζηελ αίζνπζα δεκνζηνγξαθηθώλ δηαζθέςεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
& Πνιηηηζκνύ καζεηέο/ηξηεο έιαβαλ πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δεκηνπξγία ινγόηππνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Απιάδνη».
Η ομάδα καλαθόζθαιπαρ αγοπιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα
ηεο Αγγιηθήο ρνιήο.
ΣΡΙΣΗ, 03/02/2015
Οη καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ παπακολούθηζαν παποςζίαζη κε ζέκα ηηο επηινγέο
καζεκάησλ γηα ηε Β’ Λπθείνπ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 06/02/2015
Η ομάδα ποδοζθαίπος κοπιηζιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα
ηνπ G.C.School.
Πξαγκαηνπνηήζεθε δείπνο γνυπιμίαρ και ενημέπυζηρ γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
ηνπ ζρνιείνπ.
ΑΒΒΑΣΟ, 07/02/2015
Γόζεθαλ ηα Γεληία Πποόδος γηα ην Α’ Σεηξάκελν.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζςνάνηηζη γνυπιμίαρ-ξενάγηζηρ γηα ην ζρνιείν.
Ο καζεηήο Γηώξγνο Υαηδεαληώλεο (η’2) πήξε ην 3ο Παγκύπριο βραβείο ζην Γηαγσληζκό
«MATHFactor Cyprus 2015».
ΓΔΤΣΔΡΑ, 09/02/2015
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε κε ζέκα ηηο Παγκύππιερ
Δξεηάζειρ.
ΣΡΙΣΗ, 10/02/2015
Μαζεηέο/ηξηεο ηεο Α’ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ Ημεπίδα για ηην Αζθάλεια ζηο
Γιαδίκηςο.
Δνημεπυηική ζςνάνηηζη για ηοςρ γονείρ ηηρ Γ’ Λςκείος κε ζέκα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο Παγθύπξηεο Δμεηάζεηο.
Η ομάδα καλαθόζθαιπαρ κοπιηζιών Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ νκάδα ηνπ Γπκλαζίνπ Λαηζηώλ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 11/02/2015
Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α’ Λπθείνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εκπαιδεςηική
επίζκετη ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην.
ΠΔΜΠΣΗ, 12/02/2015- «Σζικνοπέμπηη»
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ζςνάνηηζη ηυν ομίλυν.
Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο ζπκκεηείραλ ζε παηρλίδηα, έςεζαλ ζνπβιάθηα θαη γεπκάηηζαλ καδί.
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε κε ζέκα ηε ζςμπλήπυζη ηυν
αιηήζευν για ηιρ Παγκύππιερ Δξεηάζειρ.
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ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 13/02/2015
Γηνξγαλώζεθε καπναβαλίζηικο πάπηι γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ΟΛΤΜΠΙΟΝ θαη
ηνπ PATHWAY, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
ΣΡΙΣΗ, 17/02/2015
Γύν καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ εθπξνζώπεζαλ ην ζρνιείν καο ζηε Βοςλή ηυν
Ανηιπποζώπυν ζηα πλαίζια ηηρ Παιδοβοςλήρ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 18/02/2015
Η ομάδα καλαθόζθαιπαρ κοπιηζιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε
νκάδα ηνπ Grammar School.
ΠΔΜΠΣΗ, 19/02/2015
Οι γονείρ ηυν μαθηηών ηηρ Α’ Λςκείος ελεκεξώζεθαλ γηα ηα πξνζθεξόκελα
καζήκαηα θαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ ζηε Β’ Λπθείνπ.
Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε γηα ην ππόγπαμμα
«Σηγανοκίνηζη» ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 23/02/2015
ΑΡΓΙΑ – Καζαξή Γεπηέξα.
ΣΡΙΣΗ, 24/02/2015
Οι μαθηηέρ ηηρ Β’ Λςκείος παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε κε ζέκα ηηο επηινγέο
καζεκάησλ ζηε Γ’ Λπθείνπ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 25/02/2015
Η ομάδα ποδοζθαίπος κοπιηζιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε
ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηεο ζρνιήο Forum.
ΠΔΜΠΣΗ, 26/02/2015
Δπηά καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Β’ & Γ’ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ 11ο Γιαγυνιζμό
ςγγπαθήρ Γοκιμίος.
Οι γονείρ ηυν μαθηηών ηηρ Β’ Λςκείος παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε γηα ηα
πξνζθεξόκελα καζήκαηα θαη ηηο επηινγέο ησλ καζεηώλ ζηε Γ’ Λπθείνπ.
Η ομάδα αγοπιών Futsal ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ
American Academy.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 27/02/2015
O ύλδεζκνο Γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν, διοπγάνυζε διάλεξη με θέμα
«Ο πόλορ ηος επαγγελμαηικού πποζαναηολιζμού ζήμεπα-πποκλήζειρ και
πποηάζειρ», ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Global College.
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Μάρτιος 2015
ΓΔΤΣΔΡΑ, 02/03/2015 –ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 06/03/2015
Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ππογπάμμαηορ Erasmus+, έμη καζεηέο (Α’& Β’ Λπθείνπ) θαη δύν
θαζεγεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Ιηαιία.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 09/03/2015
Η ομάδα ποδοζθαίπος κοπιηζιών ηνπ Γπκλαζίνπ αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα
ηνπ Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ καο.
Η ομάδα futsal αγοπιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ
ζρνιείνπ Falcon ζην γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ καο.
ΠΔΜΠΣΗ, 12/03/2015 –ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 13/03/2015
Μαζεηέο/ηξηεο ηνπ Λπθείνπ έιαβαλ κέξνο ζηνπο Πεπιθεπειακούρ Αγώνερ ηίβος
Λςκείυν πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Γ..Π.
ΑΒΒΑΣΟ, 14/03/2015
Η εηαιπεία ηος ζσολείος μαρ Herbs Care ζπκκεηείρε ζην πξνζθνπηθό θεζηηβάι «Γεια
ζος Άνοιξη» ζηελ Σάθξν ηεο Πύιεο Ακκνρώζηνπ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 16/03/2015 –ΣΡΙΣΗ, 17/03/2015
Μαζεηέο/ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ έιαβαλ κέξνο ζηνπο Πεπιθεπειακούρ
Αγώνερ ηίβος Γςμναζίυν πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Γ..Π.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 18/03/2015
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαζηεξσκέλε εηήζια ζσολική θυηογπάθιζη.
Η ομάδα futsal αγοπιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ Pascal
English School.
ΠΔΜΠΣΗ, 19/03/2015
ε εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ην Ιλζηηηνύην Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ ζην κέγαξν ηεο ΔΚ κε
ηίηιν «Μέξα Μλήκεο θαη Σηκήο Ήξσα Μαζεηή», μαθηηέρ ηος ζσολείος μαρ είσαν
ηην εςθύνη γηα ην κνπζηθό θαη πνηεηηθό αθηέξσκα ζηνλ Δπαγόξα Παιιεθαξίδε.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 20/03/2015
ε εθδήισζε πνπ έγηλε ζηελ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ βξαβεύηεθαλ ηξεηο καζήηξηεο ηεο
Γ’ Γπκλαζίνπ, κε ην Γ’ Βξαβείν (Γηαγσληζκόο Δηθαζηηθήο Γεκηνπξγίαο) θαη δύν καζεηέο ηεο
Α’ Λπθείνπ κε ηηκεηηθή δηάθξηζε ( Γεκηνπξγία Δλεκεξσηηθώλ Μέζσλ ) γηα ηνλ
Η’ Παγκύππιο Μαθηηικό Γιαγυνιζμό.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 20/03/2015 –ΑΒΒΑΣΟ, 21/03/2015
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκπαιδεςηική/τςσαγυγική εκδπομή με διανςκηέπεςζη ζηον Αγπό, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α’ & Β’ Λπθείνπ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 23/03/2015
Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, Α’ & Β’ Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ διάλεξη για ηιρ κποηίδερ
από εθπξόζσπν ηεο Αζηπλνκίαο.
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ΓΔΤΣΔΡΑ, 23/03/2015 & ΠΔΜΠΣΗ, 26/03/2015
Πλεπκαηηθνί επηζθέθζεθαλ ζην ζρνιείν θαη όζνη καζεηέο ην επηζπκνύζαλ ζπκκεηείραλ ζην
μςζηήπιο ηηρ Θείαρ Δξομολόγηζηρ.
ΣΡΙΣΗ, 24/03/2015 και ΠΔΜΠΣΗ, 26/03/2015
Γηεμήρζε έπανορ κεηαμύ ησλ καζεηώλ γηα ηνλ Παγθύπξην ύλδεζκν γηα
παηδηά κε Καξθίλν θαη ζπλαθείο παζήζεηο «Ένα όνειπο μια εςσή».
ΣΔΣΑΡΣΗ, 25/03/2015
ΑΡΓΙΑ - Δζληθή Δπέηεηνο ηεο 25εο Μαξηίνπ.
Μαθηηέρ ηηρ εηαιπείαρ T-Stars ηνπ ζρνιείνπ καο, ζπκκεηείραλ ζηελ εθπνκπή
«Δλεκέξσζε Σώξα» κε ηνλ Παύιν Μπισλά ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό ΜΔΓΑ .
Σν ζρνιείν καο έιαβε κέξνο ζηνπο Παγκοινoηικούρ Δοπηαζμούρ για ηην 25η Μαπηίος
ζην Παιηνκέηνρν (καζεηέο Γπκλαζίνπ, Α’ & Β’ Λπθείνπ) θαη ζηε Λεπθσζία (καζεηέο Γ’
Λπθείνπ θαη ε κπάληα).
ΣΔΣΑΡΣΗ, 25/03/2015 -ΓΔΤΣΔΡΑ, 30/03/2015
Σν ζρνιείν καο έιαβε κέξνο ζηνλ Δςπυπαφκό Γιαγυνιζμό MATHFactor
Europe 2015 ζηην Αθήνα. Ο καζεηήο καο Γηώξγνο Υαηδεαληώλεο
απέζπαζε 2ο Ευρωπαϊκό βραβείο ζηα Μαζεκαηηθά.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 27/03/2015
Σξεηο καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζπκκεηείραλ ζην 1ο Debate Νέυν για ηην Οδική
Αζθάλεια.
Ο Ποδηλαηικόρ Όμιλορ ηος ζσολείος μαρ έλαβε μέπορ ζηη 15 η εηήζια «Γιαδπομή
Αγάπηρ».
ΑΒΒΑΣΟ, 28/03/2015
Πξαγκαηνπνηήζεθε ενημεπυηική ζςνάνηηζη ηυν γονέυν κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ
εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ, Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Αγγιηθώλ.
Οη δύο εηαιπείερ ηος ζσολείος μαρ (Herbs Care & T-Stars) παξεπξέζεθαλ ζην Mall of
Cyprus ζηα πιαίζηα ηνπ Trade Fair.
ΚΤΡΙΑΚΗ, 29/03/2015
Οη δύο εηαιπείερ ηος ζσολείος μαρ (Herbs Care & T-Stars) παξεπξέζεθαλ ζηελ
Πιαηεία Διεπζεξίαο γηα πώιεζε θαη πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 30/03/2015
Ο Ανηιππύηανηρ ηος Πανεπιζηημίος Κύππος Αθανάζιορ Γαγάηζηρ
ππαγμαηοποίηζε επίζκετη ζην ζρνιείν καο θαη παξνπζίαζε επηκνξθσηηθό
ζεκηλάξην ζηνπο θαζεγεηέο.
Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, Α’ & Β΄Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ ενδοζσολική γιοπηή
για ηην 1η Αππιλίος.
Σν βξάδπ πξαγκαηνπνηήζεθε καλλιηεσνικό αθιέπυμα ζηη μνήμη ηυν ηπώυν 19551959. Η εθδήισζε πεξηιάκβαλε καξηπξία γηα ηε δσή θαη ηε ζπζία ηνπ Αλδξέα Παλαγίδε
από ηελ θόξε ηνπ ήξσα θ. Απγή Παλαγίδε.
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Απρίλιος 2015
ΣΔΣΑΡΣΗ, 01/04/2015
ΑΡΓΙΑ - Δζληθή Δπέηεηνο ηεο 1εο Απξηιίνπ
Σν ζρνιείν καο έιαβε κέξνο ζηνπο Παγκοινoηικούρ Δοπηαζμούρ για ηην 1η Αππιλίος
πνπ έγηλε ζηε Π. Γεπηεξά.
ΠΔΜΠΣΗ, 02/04/2015
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εκπαιδεςηική επίζκετη ζην ηξαηόπεδν
«ηέιηνπ Μαπξνκκάηε» ζην ηαπξνβνύλη.
Οη καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έπεςνα PISA, κία Γηεζλή Έξεπλα ζηελ
νπνία ιακβάλνπλ κέξνο πεξηζζόηεξεο από 70 ρώξεο.
Σέζζεξεηο καζήηξηεο ηεο Β’ Λπθείνπ παξεπξέζεθαλ ζην Love FM θαη κίιεζαλ γηα ηελ
εηαηξεία ηνπο “Herbs Care” θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 03/04/2015
Πξαγκαηνπνηήζεθε κοινόρ εκκληζιαζμόρ θαη όζνη καζεηέο επηζπκνύζαλ κεηάιαβαλ ηε
Θεία Κνηλσλία.
Δοπηαζηική, τςσαγυγική απαζσόληζη ησλ καζεηώλ κε
ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ.
Μαζεηέο ηεο Β’ & Γ’ Λπθείνπ επιζκέθθηκαν ηο Ινζηιηούηο
Νεςπολογίαρ & Γενεηικήρ Κύππος.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 03/04/2015 - ΓΔΤΣΔΡΑ, 20/04/2015
Γηαθνπέο γηα ην Πάζρα.
ΑΒΒΑΣΟ, 04/04/2015 - ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 10/04/2015
Οη καζεηέο ηεο Β’ Λπθείνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εκδπομή ζηην Δλλάδα.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 08/04/2015
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ, παξαθάζηζαλ ζε Mock Exam ζην κάζεκα ησλ Νέσλ
Διιεληθώλ.
ΠΔΜΠΣΗ, 16/04/2015
Μαζεηέο καο κε ζπλνδεία θαζεγήηξηαο, πξαγκαηνπνίεζαλ εκπαιδεςηική επίζκετη ζε
Μνπζεία θαη παιηά Αξρνληηθά ηεο Παιηάο Λεπθσζίαο.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 17/04/2015
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ, παξαθάζηζαλ ζε Mock Exam ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 20/04/2015
Έναπξη μαθημάηυν κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα.
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθάζηζαλ ζε Mock Exam ζε καζήκαηα επηινγήο.
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ΣΔΣΑΡΣΗ, 22/04/2015
Μαζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ έιαβαλ μέπορ ζε εκδήλυζη πνπ έγηλε ζηελ
Κνθθηλνηξηκηζηά γηα ηελ Παγθόζκηα Μέξα Γεο.
ΠΔΜΠΣΗ, 23/04/2015
Η ομάδα futsal κοπιηζιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ
American Academy.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 27/04/2015
Ο ύλδεζκνο Γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν δηνξγάλσζε διάλεξη από τςσολόγο,
κε ζέκα: «Η δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ζε εθήβνπο: Απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ζε πεξίνδν
εμεηάζεσλ» ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Global College.
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθάζηζαλ ζε Mock Exam ζε καζήκαηα επηινγήο.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 29/04/2015
Μέζα ζηα πιαίζηα ηυν εοπηαζμών ηυν 10σπονυν ηος Δςπυπαφκού ππογπάμμαηορ
eTwinning, καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ δεκηνύξγεζαλ αλζξώπηλν ινγόηππν θαη
αλαπαξάζηεζαλ ην ζρέδην-ζύκβνιν ηνπ eTwinning.
ΠΔΜΠΣΗ, 30/04/2015
Μέζα ζηα πιαίζηα ηυν εοπηαζμών ηυν 10σπονυν ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ
eTwinning, όινη νη καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ πέηαμαλ 50 κπαιόληα ηνπ eTwinning.

Μάιος 2015 - Ιούνιος 2015
ΓΔΤΣΔΡΑ, 04/05/2015
Μαζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ παξαθάζηζαλ ζε Mock Exam ζε δηάθνξα καζήκαηα.
ΣΡΙΣΗ, 05/05/2015
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηελεςηαία εκδπομή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. (Α’ & Β’ & Γ’ Γπκλαζίνπ:
Μαξίλα Λεκεζνύ, Α’ & Β’ Λπθείνπ: Μαραηξάο, Γ’ Λπθείνπ: Cyprus Paintball of Nicosia ζηνπο
Αγίνπο Σξηκηζηάο.)
Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ην 2ο Σοςπνοςά Futsal 6Υ6 κοπιηζιών Λςκείος
Ιδιυηικών σολείυν πνπ δηνξγάλσζε ην ζρνιείν καο.
ΠΔΜΠΣΗ, 07/05/2015
Η ομάδα Futsal κοπιηζιών ηος Γςμναζίος αληηκεηώπηζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπ
American Academy.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 11/05/2015
Σελεςηαία μέπα για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ’ Λςκείος.
Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λςκείος διανςκηέπεςζαν ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
ΑΒΒΑΣΟ, 09/05/2015 –ΣΔΣΑΡΣΗ, 13/05/2015
Γώδεθα καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη δύν θαζεγεηέο ηαμίδεςαλ ζηε Βνπιγαξία κέζα ζηα
πιαίζηα ηνπ Δςπυπαφκού Ππογπάμμαηορ Erasmus+.
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Ημερολόγιο
ΣΡΙΣΗ, 19/05/2015
ε απνγεπκαηηλή ζπλάληεζε, οι γονείρ και οι μαθηηέρ ηηρ Γ’ Γςμναζίος
ενημεπώθηκαν από ηελ Δθπαηδεπηηθή ύκβνπιν γηα ην λέν σξνιόγην πξόγξακκα, πνπ
αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 20/05/2015
ε εκβόιηκε πεξίνδν δηεμήρζε ε γηνξηή ηνπ Ολςμπιζμού ζην γήπεδν futsal ηνπ ζρνιείνπ.
ΣΔΣΑΡΣΗ, 10/06/2015 – ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 12/06/2015
Καηαζκήνυζη μαθηηών κε ζπλνδεία θαζεγεηώλ ζην ρώξν Αλαπαπηεξίσλ ηεο ΠΔΟ ζηα
Πεξβόιηα Λάξλαθαο.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 15/06/2015
Πξαγκαηνπνηήζεθε ην πάπηι αποθοίηηζηρ ηηρ Γ’ Γςμναζίος ζην «Καιιηπόιεσο 4».
ΠΔΜΠΣΗ, 18/06/2015 – ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 19/06/2015
Οη καζεηέο κε ζπλνδεία θαζεγεηώλ δηνξγάλσζαλ διήμεπο ζηη
θύζη. Καηαζθήλσζαλ ζε νξγαλσκέλν ρώξν ζηελ πεξηνρή ηνπ
θξάγκαηνο Σακαζνύ.

ΣΔΣΑΡΣΗ, 24/06/2015
ε εκδήλυζη πος έγινε ζηο Τποςπγείο Παιδείαρ & Πολιηιζμού βπαβεύηηκε ν
καζεηήο καο Γεκήηξεο Κσλζηαληή (Δ’5) γηα ην Α’ βξαβείν πνπ απέζπαζε ζην Γιαγυνιζμό
Γημιοςπγίαρ και σεδιαζμό Λογόηςπος ησλ 50 ρξόλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο &
Πνιηηηζκνύ.
ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 26/06/2015
Δπίδοζη Γεληίυν Πποόδος ζηνπο καζεηέο.
ΓΔΤΣΔΡΑ, 29/06/2015
Σελεηή αποθοίηηζηρ Γ’ Λςκείος. Αθνινύζεζε δείπλν ζην
Δζηηαηόξην «Πξνζήιην».
ΓΔΤΣΔΡΑ, 22/06/2015 – ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 31/07/2015
Καλοκαιπινό σολείο 2015 γηα παηδηά 4-14 ρξόλσλ.
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Αγιασμός

Αγιασμός
Ο θαζηεξσκέλνο
αγηαζκόο γηα ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2014-15
ηειέζηεθε ζηηο 22 Σεπηεκβξίνπ 2014 από ηνπο θιεξηθνύο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο
Τακαζνύ θαη Οξεηλήο, νη νπνίνη εθ κέξνπο ηνπ παληεξόηαηνπ Μεηξνπνιίηε,
επρήζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαη ζην πξνζσπηθό ΚΑΛΗ θαη ΔΥΛΟΓΗΜΔΝΗ ζρνιηθή
ρξνληά.
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Εορτασμός της 1ης Οκτωβρίου
Τν ζρνιείν καο ηίκεζε ηελ εκέξα αλαθήξπμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, έλα
ηζηνξηθό γεγνλόο, πνπ ζεσξείηαη ην πην ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό γεγνλόο ζηελ
εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο θππξηαθήο ηζηνξίαο. Η εθδήισζε ήηαλ αθηεξσκέλε ζηα 54
ρξόληα αλεμαξηεζίαο ηεο Κύπξνπ θαη ζηνπο αγώλεο ηνπ Κππξηαθνύ Διιεληζκνύ
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιππόζεηεο Διεπζεξίαο.
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Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
Η 74ε επέηεηνο ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, ηηκήζεθε κέζα από έλα ζεκλό
αθηέξσκα, πνπ πεξηειάκβαλε πεδά θαη πνηεηηθά θείκελα, ηξαγνύδηα από ηε
ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο θαη ειιεληθνύο ρνξνύο. Σην
πξώην κέξνο ηεο εθδήισζεο, ηηκήζεθαλ ε ειιεληθή θαη θππξηαθή ζεκαία, ζηηο
πηπρέο ησλ νπνίσλ ελζαξθώλνληαη νη αξρέο θαη ηα ηδαληθά ηνπ Διιεληζκνύ,
πνπ κεηαιακπαδεύηεθαλ κέζα από ηνπο εξσηθνύο αγώλεο ησλ πξνγόλσλ καο
γηα δηεθδίθεζε ηεο ειεπζεξίαο. Απηνί, πνπ έκεηλαλ εθεί, «από ην ρξένο κε
θηλνύληεο, δίθαηνη θαη ίζηνη ζ’ όιεο ησλ ηεο πξάμεηο», αο απνηειέζνπλ ηα
θσηεηλά καο παξαδείγκαηα.
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Επέτειος του Πολυτεχνείου
Τν ζρνιείν καο ηίκεζε ηελ επέηεην ηεο εξσηθήο εμέγεξζεο ησλ θνηηεηώλ ηεο
Αζήλαο ελάληηα ζην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ηεο Φνύληαο, πνπ επέθεξε ηόζα δεηλά
ζηε ρώξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ παηξίδα καο, κε απνηέιεζκα ηελ Τνπξθηθή εηζβνιή
θαη θαηνρή.
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Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Συνδέσμου Γονέων
Μέζα ζ’ έλα ενξηαζηηθό θιίκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε,
πνπ δηνξγαλώλεη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν καο, ζηε
κνπζηθή ζθελή Αζκάηηνλ. Δθεί είρακε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε έλα κηθξό
ζεαηξηθό από καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, λα αθνύζνπκε ρξηζηνπγελληάηηθα
ηξαγνύδηα, λα παίμνπκε ηόκπνια θαη λα θεξδίζνπκε πινύζηα δώξα.

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών
Τν ζρνιείν καο γηόξηαζε ηε
κλήκε ησλ Τριών Ιεραρχών, πνπ έρεη
θαζηεξσζεί σο ενξηή ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο παηδείαο.
Τηκώληαο θαη εθέηνο ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ησλ ηξηώλ απηώλ κεγάισλ
δαζθάισλ θαη παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, ν ζεβαζκηόηαηνο κεηξνπνιίηεο Κέλπαο
θ. Μαθάξηνο Τπιιηξίδεο κίιεζε ζηα παηδηά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 21 νπ αηώλα
ζηελ Κέλπα. Η νκηιία πιαηζησλόηαλ κε δηαθάλεηεο από ηε ζρνιηθή δσή ησλ
παηδηώλ ηεο Κέλπαο.
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Μέρα Μνήμης και Τιμής Ήρωα Μαθητή
Σηηο 19 Μαξηίνπ 2015 ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε
ζηε «Μέξα κλήκεο θαη ηηκήο ήξσα καζεηή», κηα
ζπγθηλεηηθή εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ην
Ιλζηηηνύην Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ ζην κέγαξν
ηεο ΣΔΚ. Οη καζεηέο ηνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ είραλ ηελ
επθαηξία θαη ηελ εκπεηξία λα «ηαμηδέςνπλ» ζηα
ρξόληα ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο
Δ.Ο.Κ.Α. 1955-59 θαη λα κάζνπλ γηα ηε δξάζε
ησλ καζεηώλ θαη θπξίσο ηνπ κεγάινπ ήξσα πνηεηή, Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
Τα παηδηά ηνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ κε απαγγειίεο θαη
ηξαγνύδηα, επέλδπζαλ θαιιηηερληθά ηελ όιε εθδήισζε θαη δέρηεθαλ ηα ζπγραξεηήξηα όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. Τν παξόλ ηνπο
ζηελ
εθδήισζε έδσζαλ ν Υπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θ. Κώζηαο Καδήο,
νη
αδειθέο ηνπ ήξσα θ. Γεσξγία Παιιεθαξίδε-Πνζπνξή θαη θ. Μαξνύια Βξπσλίδνπ, ν αδειθόο ηνπ ήξσα Κπξηάθνπ Μάηζε θαη πνιινί επίζεκνη πξνζθεθιεκέ-

Εορτασμός για την 25η Μαρτίου
Με πνηήκαηα, ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα ηηκήζακε ηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ θαη ηελ
έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ελαληίνλ ησλ Τνύξθσλ θαηαθηεηώλ, ην 1821. Με
πεξεθάληα παξαθνινπζήζακε ηηο κάρεο πνπ δόζεθαλ γηα ηελ Διεπζεξία ηνπ
Διιεληθνύ Έζλνπο θαη ηνπο αγώλεο ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη ζα είλαη γηα καο αξσγνί
θαη παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε. Η πίζηε ζηε ζξεζθεία θαη ηελ παηξίδα είλαη εζηθέο
αμίεο πνπ ν θαζέλαο νθείιεη λα ΄ρεη γηα πάληα θπιαθηό.
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Το Γυμνάσιο –Λύκειο «Ολύμπιον» τιμά την εθνική επέτειο
της 1ης Απριλίου
Με κεγάιε ζπγθίλεζε νη καζεηέο ηνπ «Οιύκπηνλ» ηίκεζαλ ηνπο αζάλαηνπο
ήξσεο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α 1955-59, πνπ ζπζηάζηεθαλ
ππεξαζπηδόκελνη ηε γε πνπ ηνπο γέλλεζε. Σα παηδηά κε ηηο απαγγειίεο θαη ηα
ηξαγνύδηα ηνπο καο ηαμίδεςαλ ζηα εξσηθά εθείλα ρξόληα θαη αλέδεημαλ ην
κεγαιείν ηεο ςπρήο ησλ εξώσλ καο.
Σν παξόλ ηνπο ζηελ εθδήισζε έδσζαλ: ε Δπξσβνπιεπηήο θα Διέλε Θενράξνπο,
ν πξώελ Βνπιεπηήο θνο Υξίζηνο Ρόηζαο, Αλώηεξνη Λεηηνπξγνί ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ,
παιηνί
αγσληζηέο θαη ζπγγελείο ηηκεκέλσλ
εξώσλ.
Μέζα
από
κηα
θαηάζεζε
ςπρήο, ε θόξε ηνπ αγσληζηή
ηεο
Δ.Ο.Κ.Α,
θα.
Απγή
Παλαγίδε
πεξηέγξαςε
ηα
ζπγθινληζηηθά γεγνλόηα, πνπ
πέξαζε ν παηέξαο ηεο, όπσο ε
ίδηα ηα βίσζε παξά ην λεαξό
ηεο ειηθίαο ηεο, ζπγθηλώληαο
βαζύηαηα
όινπο
ηνπο
παξεπξηζθνκέλνπο.

-53-

Ενδοσχολικοί Εορτασμοί

Συμμετοχή στις παρελάσεις
Σν ζρνιείν καο ηίκεζε ηηο εζληθέο επεηείνπο ηεο 28 εο Οθησβξίνπ, 25εο
Μαξηίνπ θαη 1εο Απξηιίνπ, ζπκκεηέρνληαο ζηνπο θαζηεξσκέλνπο ενξηαζκνύο
(Λαθαηάκηαο, Κνθθηλνηξηκηζηάο θαη Π. Γεπηεξάο), αιιά θαη ζηηο θαζηεξσκέλεο
παξειάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε Λεπθσζία.
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Καλλιτεχνική Εκδήλωση

Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ τίμησε την Ελληνική
Έβδομη Τέχνη
Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2014 ε
Καιιηηερληθή Δθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηα «100
ρξόληα Διιεληθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ».
ην θαηάκεζην Γεκνηηθό Θέαηξν ηξνβόινπ, κηθξνί θαη κεγάινη ζεαηέο βίσζαλ
έλα πξαγκαηηθά κνλαδηθό θαη εθπιεθηηθό ζέακα, πνπ καο ράξηζαλ ηα
ηαιαληνύρα παηδηά ηνπ ΟΛΤΜΠΙΟΝ κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ εκςύρσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ.
Σα παηδηά κε πνιύ ελζνπζηαζκό ελζάξθσζαλ ηεξά ηέξαηα ηνπ παιηνύ ειιεληθνύ
θηλεκαηνγξάθνπ όπσο Αιίθε Βνπγηνπθιάθε, Γεκήηξε Παπάκηραει, Ρέλα
Βιαρνπνύινπ, Γεκήηξε Υνξλ, Γηάλλε Γθησλάθε, Κώζηα Υαηδερξήζην θαη
πνιινύο άιινπο.
Η εθδήισζε απηή ήηαλ κηα αλαδξνκή ζηηο ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηνπ
ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ νη νπνίεο απεηθνλίζηεθαλ ππό κνξθή δξώκελνπ θαη
ήηαλ δηαλζηζκέλεο κε πνιύ ρνξό θαη ηξαγνύδη, ζηνηρεία άιισζηε πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν.
Αλαδεηθλύνληαο ινηπόλ ηε ζνθή παξνηκία «Γηα λα ζπκνύληαη νη παιηνί θαη λα
καζαίλνπλ νη λένη» νη θαιιηηέρλεο- καζεηέο έκαζαλ ζηε λέα γεληά ηελ ηεξάζηηα
αμία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ θαη έθαλαλ ηνπο κεγαιύηεξνπο λα
αλαπνιήζνπλ ζηηγκέο, λα μαλαληώζνπλ θάηη από ηε ληόηε ηνπο θαη λα
μαλαθέξνπλ όκνξθεο ζύκεζεο, πνπ ηόζν έληνλα πξόζθεξε θαη πξνζθέξεη ν
ειιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο.
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Ολυμπισμός

Ολυμπισμός
Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο είλαη έλαο ζεζκόο πνπ μεθίλεζε από ηελ Αξραία Οιπκπία
ην 776 π.Υ πξνο ηηκήλ ηνπ Οιύκπηνπ ζενύ, Γία. Αξγόηεξα έγηλε ζεζκόο έλσζεο
ρσξώλ θαη αηόκσλ. ε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο ζηηο
20 Μαΐνπ 2015, νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ
αλαπαξάζηαζε δηαθόξσλ αγσληζκάησλ ζε κηα αηκόζθαηξα αλαβίσζεο ηνπ
αζιεηηθνύ ηδεώδνπο.

-60-

Εθελοντισμός –Κοινωνική Προσφορά

Εθελοντισμός-Κοινωνική Προσφορά - Εθελοντικός Όμιλος
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
ηηο 23 Δεθεκβξίνπ 2014, νκάδα καζεηώλ ηνπ Εζεινληηθνύ – Ινηλσληθνύ θαη
Λνπζηθνύ Οκίινπ, έςαιαλ ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα ζην Λαθάξεην
Μνζνθνκείν θαη κνίξαζαλ δώξα.

-61-

Εθελοντισμός –Κοινωνική Προσφορά
υμμετοχή μαθητών/τριών του Γυμνασίου Λυκείου ΟΛΤΜΠΙΟΝ
σε Μουσική Εκδήλωση
Οκάδα καζεηώλ καο ζηηο 29 Θαλνπαξίνπ 2015 έιαβε κέξνο ζε κνπζηθή
εθδήισζε κε ηίηιν «Αλζξσπηζκόο-Εζεινληηζκόο θαη Λίθεο Θενδσξάθεο», ζηελ
αίζνπζα εθδειώζεσλ ηεο Θεξάο Λνλήο Ιύθθνπ Αξραγγέινπ, παξνπζηάδνληαο
ρνξνγξαθία κε ην ηξαγνύδη «ηξάηα ηε ζηξάηα».

Εκδήλωση Second Life και Youth Empowerment Foundation
Σν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε κε 19 εζεινληέο ζε εθδήισζε ησλ θηιαλζξσπηθώλ
νξγαλώζεσλ Second Life θαη Youth Empowerment Foundation, ζην Breakfast at
Teafunny’s ζηηο 7 Δεθεκβξίνπ 2014. Σα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ησλ δεκηνπξγηώλ
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Εθελοντισμός –Κοινωνική Προσφορά
Παγκόσμια Ημέρα ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ

ηηο 5 Δεθεκβξίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Παγθόζκηαο
Λέξαο
Εζεινληηζκνύ,
κε
πξσηνβνπιία
καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ηνπ Εζεινληηθνύ –
Ινηλσληθνύ Οκίινπ, δηνξγαλώζεθε Παλεγύξη
Αγάπεο. Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο
πσινύληαλ
γιπθά
θαη
ρεηξνπνίεηα
θνζκήκαηα ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Λε
ην πνζό πνπ ζπγθεληξώζεθε έγηλε δσξεά
ζην Παηδνρεηξνπξγηθό Σκήκα ηνπ Λαθάξεηνπ
Μνζνθνκείνπ.

Ραδιομαραθώνιος

ηηο 30 Οθησβξίνπ ζηα πιαίζηα ηεο
θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηνπ ζρνιείνπ
καο, ην Ιεληξηθό Λαζεηηθό πκβνύιην
παξέδσζε ρξεκαηηθό πνζό «αγάπεο»
ζε εθπξόζσπν ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ,
ην νπνίν ζπγθεληξώζεθε από ηηο
εηζθνξέο
ησλ
καζεηώλ,
ησλ
θαζεγεηώλ θαη ηνπ γξακκαηεηαθνύ
πξνζσπηθνύ.
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Εθελοντισμός –Κοινωνική Προσφορά
Εθελοντική Αιμοδοσία
Σν ζρνιείν καο, σο έκπξαθηε απόδεημε αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπό καο
δηνξγάλσζε δηαθσηηζηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο Κπθείνπ.
Εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ήξζε ζην ζρνιείν καο ζηηο 23 επηεκβξίνπ
2014 θαη κίιεζε γηα ηα νθέιε ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο.

Σν ζρνιείν καο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιέληξν
Αίκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, δηνξγάλσζε
ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2014 θαη ηε 12ε Λαξηίνπ
2015 εζεινληηθή αηκνδνζία. Η αηκνδνζία είλαη
πξάμε αγάπεο θαη απόδεημε θνηλσληθήο
επαηζζεζίαο. Αμίδνπλ ζεξκά ζπγραξεηήξηα
ζηνπο καζεηέο καο πνπ αληαπνθξίζεθαλ
πξόζπκα ζην θάιεζκα ηνπ Ιέληξνπ Αίκαηνο.
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Εθελοντισμός –Κοινωνική Προσφορά
ύνδεσμος Εθελοντών Ψυχοκοινωνικής τήριξης Παιδιών και Εφήβων
ηηο 25 Οθησβξίνπ 2014 καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ζπκκεηείραλ ζε
εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Εζεινληώλ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο Παηδηώλ
θαη
Εθήβσλ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ελεκέξσζαλ ζπκπνιίηεο καο γηα ην έξγν θαη ην
ξόιν ηνπ ζπλδέζκνπ.

Πορεία με την Europa Donna
Οκάδα καζεηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο έιαβε κέξνο ζηελ πνξεία ηεο EUROPA DONNA,
ζηα πιαίζηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ.
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Όμιλοι

Όμιλος Χειροτεχνίας
ηα πιαίζηα ηνπ Οκίινπ Υεηξνηερλίαο, νη καζεηέο καο είραλ ηελ επθαηξία λα
αλαπηύμνπλ πξαθηηθέο δεμηόηεηεο, πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ
θνζκεκάησλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ νκαδηθόηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηε
δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. Ιαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ νη
καζεηέο έθηηαμαλ θνζκήκαηα κε ράληξεο, κηζίλα, παξακάλεο θαη βξαρηνιάθηα κε
ράληξεο
θαη πθάζκαηα.

Όμιλος Πληροφορικής
ηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ νκίισλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ν Όκηινο
Πιεξνθνξηθήο αζρνιήζεθε κε ηε δεκηνπξγία ελόο βίληεν, ρξεζηκνπνηώληαο
ην πξόγξακκα Λovie Λaker. Οη καζεηέο, αθνύ ζπγθέληξσζαλ θσηνγξαθίεο
από ηε ζρνιηθή δσή (ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδξνκέο), έθηηαμαλ ην
δηθό ηνπο βίληεν , ην νπνίν επέλδπζαλ κε κνπζηθή ηεο επηινγήο ηνπο.

Όμιλος Σέχνης
O ζεζκόο ηνπ Οκίινπ Σέρλεο ιεηηνύξγεζε θαη
απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά
δεκηνπξγηθά θαη
επράξηζηα, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ
επθαηξία λα θνηλσληθνπνηεζνύλ θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ζε έλα πλεύκα νκαδηθόηεηαο
θαη
ζπλεξγαζίαο. Φέηνο, δεκηνύξγεζαλ
ηνηρνγξαθίεο ζην ζρνιείν, εκπλεπζκέλνη από
έξγα κεγάισλ θαιιηηερλώλ, όπσο επίζεο θαη
πίλαθεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ,
νη νπνίνη
δόζεθαλ ζην Λαθάξεην Μνζνθνκείν θαη ζηελ
Φπρηαηξηθή
Πηέξπγα
ηνπ
Μνζνθνκείνπ
Κεπθσζίαο. Επηπιένλ, αζρνιήζεθαλ κε ην
δηαγσληζκό «Παξαγσγηθόηεηαο», ζηα πιαίζηα
ηνπ νπνίνπ δεκηνύξγεζαλ έλα επηηξαπέδην
παηρλίδη.
Οη δεκηνπξγίεο ησλ καζεηώλ
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Όμιλοι

Ποδηλατικός Όμιλος - Διαδρομή Αγάπης
ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη κε αθνξκή ηε 15η
εηήζια «Διαδρομή Αγάπης», ποσ διοργανώθηκε από ηον Παγκύπριο Σύνδεζμο για
Παιδιά με Καρκίνο και Σσναθείς Παθήζεις «Ένα όνειρο μια
εστή», ζηηο 27 Λαξηίνπ 2015 δηεμήρζε έξαλνο κε ζηόρν
ηελ ελίζρπζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.
Παξάιιεια ν Πνδειαηηθόο Όκηινο ηνπ ζρνιείνπ καο
ζηήξημε ηε «Δηαδξνκή Αγάπεο», ιακβάλνληαο κέξνο ζηελ
πνξεία ησλ κνηνζηθιεηηζηώλ, κε ζηόρν ηε ζπγθέληξσζε
ρξεκάησλ από ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.

Ποδηλαηώ ενάνηια ζηην οδήγηζη σπό ηην επήρεια Αλκοόλης
ηηο 18 Οθησβξίνπ 2014 καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, καδί κε κέιε ηνπ πλδέζκνπ
Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη θαζεγεηέο, ζπκκεηείραλ ζην θηιαλζξσπηθό πνδειαηηθό
γύξν πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Κεπθσζία ζηα πιαίζηα ηνπ Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο
Οδηθήο Αζθάιεηαο ΕΡΛΗ. Λε απηό ηνλ ηξόπν νη καζεηέο καο ζπλέβαιαλ ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκπνιηηώλ
καο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ
θηιαλζξσπηθνύ
ζπλδέζκνπ
«ΑγθαιηάΖΧ».
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Δραστηριότητες

Junior Achievement Young Enterprise
Τν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζην θαηλνηόκν
επξσπατθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Junior Achievement Young Enterprise».
Τν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα θαη ζηελ θαηλνηνκία, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο
ηεο νηθνλνκίαο.
Σην ζρνιείν καο θέηνο ιεηηνύξγεζαλ δύν εηαηξείεο. Η T- Stars, ε νπνία
θαηαζθεύαδε θαη πνπινύζε πξσηόηππεο κπινύδεο θαη ε Herbs Care, ε νπνία
πνπινύζε απνμεξακέλα βόηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά. Οη καζεηέο κέζα από απηή
ηε δηαδηθαζία, κεηαμύ άιισλ, είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ θαη λα
πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο κέζσ ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ
θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξηθή έθζεζε (Trade Fair) κε δηθό ηνπο πεξίπηεξν.
Τα θαζαξά έζνδα θαη
ησλ δύν εηαηξεηώλ, κεηά
από απόθαζε ησλ
καζεηώλ, δηαηέζεθαλ ζην
Σύλδεζκν Σπαζηηθώλ θαη
Αλαπήξσλ Παηδηώλ.

H HERBS CARE ΣΤΟ LOVE FM

Αληηπξόζσπνη
ηεο
«εηθνληθήο
επηρείξεζεο» ηνπ ζρνιείνπ καο
HERBS CARE ζηηο 2 Απξηιίνπ,
επηζθέθηεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ξαδηνζηαζκνύ LOVE FM, κε
ζθνπό λα δηαθεκίζνπλ θαη λα
πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα πνπ
παξάγνπλ ζηελ εηαηξεία ηνπο.
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Επιχειρηματική
Ομάδα
Herbs Care
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Δραστηριότητες

Επιχειρηματική
Ομάδα
T– STARS
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Δραστηριότητες
Αγώνας Ποδοσφαίρου εις μνήμην του αείμνηστου μαθητή μας Χριστόφορου
Χριστοδούλου και του αείμνηστου μαθητή Γιώργου Μαυρικίου
Τν ΟΛΥΜΠΙΟΝ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2014, ηίκεζε ηε κλήκε ηνπ καζεηή ηνπ
Φξηζηόθνξνπ Φξηζηνδνύινπ θαη ηνπ καζεηή Γηώξγνπ Μαπξίθηνπ, ζπκάησλ
απηνθηλεηηθώλ δπζηπρεκάησλ, κε ηε δηεμαγσγή πνδνζθαηξηθνύ αγώλα
κεηαμύ ηεο Οκάδαο Αξξέλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηεο Οκάδαο Νέσλ ηνπ
Οιπκπηαθνύ Λεπθσζίαο.

Η κεηέξα ηνπ αείκλεζηνπ καζεηή
Φξηζηόθνξνπ Φξηζηνδνύινπ
θάλεη
απνλνκή ησλ αλακλεζηηθώλ κεηαιιίσλ

Oη δύν πνδνζθαηξηθέο νκάδεο ελσκέλεο

Η Ομάδα Καλαθόσφαιρας των Κοριτσιών μας
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καο
ηελ

Δραστηριότητες

Οι Ποδοσφαιρικές μας Ομάδες Αγοριών και Κοριτσιών
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Ευρωπαϊκό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
eTwinning
Σηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο eTwinning, ην ζρνιείν καο ζπκκεηείρε
θαη ζπλεξγάζηεθε κε δπν ζρνιεία ηεο Διιάδαο, ην 3 ν Γεληθό Λύθεην Κέξθπξαο θαη
ην 5ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ.
Οκάδα καζεηώλ ηεο Β΄ Λπθείνπ καδί κε νκάδα καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο
Κέξθπξαο, αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα «Διεπζεξία – Δθεβεία» θαη δεκηνύξγεζαλ
δξάζεηο, όπσο αθίζα, comics θαη βίληεν, κέζσ ησλ νπνίσλ παξνπζίαζαλ ην ζέκα
ηνπο.
Οκάδα καζεηώλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζπλεξγάζηεθε κε νκάδα
καζεηώλ από ην 5ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ. Αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα: «Γηαηξνθή σο
παξάγνληαο πξόιεςεο λνζεκάησλ: δέθα ιόγνη λα ηξέθνκαη πγηεηλά, δέθα ηξόπνη
λα ην πεηύρσ». Oη καζεηέο κειέηεζαλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηνπηθέο
θαιιηέξγεηεο ζηηο ρώξεο ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηαηξνθή, θαηέγξαςαλ ηηο
θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο ηνπο θαη κε εξσηεκαηνιόγηα δηελέξγεζαλ
έξεπλα,
πξνθεηκέλνπ λα
δεκνζηεύζνπλ ζε θνηλό
ιεύθσκα πξαθηηθέο, ηδέεο
θαη
ρξήζηκεο ζπλήζεηεο
γηα έλα πγηεηλό δηαηξνθηθό
πξόγξακκα.
Δπίζεο ζηηο 28 & 29
Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν καο
εθδειώζεηο
γηα
λα
ενξηαζηνύλ
ηα
δέθα
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Τηγανοκίνηση

Τν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε θέηνο γηα πξώηε θνξά ζην πξόγξακκα ζπιινγήο
ηεγαλειαίσλ «Τεγαλνθίλεζε» ηνπ Με-Κπβεξλεηηθνύ Οξγαληζκνύ ΑΚΤΗ, ην νπνίν
βνεζά ηνπο καζεηέο θαη ηνλ πεξίγπξό ηνπο λα αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο
αλαθύθισζεο ησλ ηεγαλειαίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο
κεηαηξνπήο ηνπο ζε βηνληίδει. Σηηο 19 Φεβξνπαξίνπ εζεινληέο ηεο ΑΚΤΗΣ
παξνπζίαζαλ ζηνπο καζεηέο ηε ρεκηθή κεηαηξνπή ησλ ηεγαλειαίσλ ζε βηνληίδει.

Η παξνπζίαζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ
ηεγαλειαίσλ ζε βηνληίδει από
εζεινληέο ηνπ νξγαληζκνύ ΑΚΤΗ.

Γεκηνπξγία ησλ καζεηώλ Καηαιάλνπ
Παλαγηώηαο (Ση'7), Παπαρξηζηνθόξνπ
Σηέιηνπ (Ση'2), Πνιπδώξνπ Γηάλλε
(Ση'5), Φαηδεαληώλε Γηώξγνπ (Ση'2).

Διάλεξη με θέμα τις Κροτίδες
Με
ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ
νη
καζεηέο
καο
παξαθνινύζεζαλ ζηηο 23 Μαξηίνπ 2015 διάλεξη για
τιρ κποτίδερ, από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ηκήκαηνο
Ππξνηερλνπξγώλ θ. Οδπζζέα Παπαδόπνπιν, ν νπνίνο
θαηέδεημε
κε
επηηπρία
ηνπο
θηλδύλνπο
πνπ
εγθπκνλνύλ ηέηνηνπ είδνπο αζρνιίεο.
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Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Mε μερσξηζηό ηξόπν γηόξηαζαλ θαη θέηνο ζηηο 26 Σεπηεκβξίνπ 2014, ηελ
Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, δηνξγαλώλνληαο
έλα παλεγύξη επξσπατθώλ εδεζκάησλ. Δπίζεο νη καζεηέο δσγξάθηζαλ ζεκαίεο
θαη κπινπδάθηα θαη θηινηέρλεζαλ πηλαθίδεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε ρώξα.
Με ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζπγθεληξώζεθε από ηελ πώιεζε θαγεηώλ,
αγνξάζηεθαλ είθνζη παπιώκαηα πνπ δόζεθαλ ζηε θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε
¨Hope for Children¨, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βνήζεηα αλειίθσλ ρσξίο
νηθνγέλεηα.
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Ευρωπαϊκή Διοργάνωση MOVE WEEK

Τν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ εηήζηα παλεπξσπατθή εθδήισζε MOVE
WEEK από ηηο 29 Σεπηεκβξίνπ κέρξη ηηο 5 Οθησβξίνπ, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ
αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ πνπ αζινύληαη θαη ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο άζθεζεο. Σπγθεθξηκέλα
νκάδεο καζεηώλ παξνπζίαζαλ ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο : FLASH MOB, ZUMBA θαη
CROSS FIT.
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Διάλογος Εφήβων
Σηα πιαίζηα ησλ ενξηαζκώλ γηα ηα είθνζη πέληε ρξόληα από
ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ
ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2014, ε Παγθύπξηα Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή
Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ νξγάλσζε κεηαμύ
άιισλ εθδειώζεσλ θαη δηάινγν εθήβσλ .
Θέκα ηνπ δηαιόγνπ, ήηαλ ην πώο ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη
ηα παηδηά ζε δηαθόξνπο ηνκείο θαη ζηηο κειινληηθέο ηνπο
επηινγέο.
Οη
καζεηέο
ζπδήηεζαλ
κέζα
ζε
πιαίζηα
αιιεινζεβαζκνύ, ζεβόκελνη ηηο αξρέο ηνπ δηαιόγνπ θαη
εμέθξαζαλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο απόςεηο γηα ην ζέκα.

3o Φεστιβάλ Χορού
Οκάδα καζεηώλ καο παξνπζίαζε ηνλ παξαδνζηαθό ειιεληθό ρνξό Σπξηάθη, ζην
3ν Φεζηηβάι Φνξνύ, πνπ δηνξγάλσζε ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
Λεπθσζίαο, ζην Mall of Cyprus ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014. Φαληαζία, πξσηνηππία,
ρξώκαηα, θέθη, ελζνπζηαζκόο θαη ραξά ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδήισζεο.
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Θέατρο Σκιών
Με κεγάιν ελζνπζηαζκό ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2015, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ
θαη ηεο Α’ θαη Β’ Λπθείνπ παξαθνινύζεζαλ ην
Θεάηξν Σθηώλ «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην
ζεξηό».
Ο αγαπεκέλνο καο Καξαγθηόδεο κεγάισζε
γεληέο θαη γεληέο Διιήλσλ θαη κε ηα
«θαηνξζώκαηά» ηνπ ζθόξπηζε θαη ζπλερίδεη λα
ζθνξπίδεη ην γέιην, «παληξεύνληαο» κε έλα
μερσξηζηό ηξόπν ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο κε ηελ
αλεκειηά θαη ηελ θαινπέξαζε.

Συμμετοχή σε Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Σηηο 10 Φεβξνπαξίνπ καζεηέο καο κε ηε ζπλνδεία ηεο θαζεγήηξηαο Πιεξνθνξηθήο
Μαξίλαο Σάββα, παξέζηεζαλ ζε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Cytanet ζε ζπλεξγαζία
κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο γηα
ηελ Αζθάιεηα ζην ∆ηαδίθηπν. Η εκεξίδα, κε ζέκα «Αο δεκηνπξγήζνπκε καδί έλα
θαιύηεξν δηαδίθηπν», δηεμήρζε ζην Γηεζλέο Σπλεδξηαθό Κέληξν θαη νη
είραλ ηελ επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνύλ σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ

καζεηέο
εγθπκνλεί

ε ρξήζε δηαδηθηύνπ θαη λα γλσξίζνπλ ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπο.
Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ παξνπζηάζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εκεξίδαο ζηνπο
καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ.
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Erasmus+

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
πξώηε ζπλάληεζε ζηε πόιε Trento ζηελ Ιηαιία από ηηο 2 κέρξη ηηο 6 Μαξηίνπ
2015 . Τν ζρνιείν πνπ θηινμέλεζε ηε ζπλάληεζε ήηαλ ην Liceo Linguistico
Sophie M. Scholl.
Η νκάδα ηνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ζπλεξγάζηεθε κε νκάδεο από 9 άιιεο ρώξεο. Τν γεληθό
ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ «Europeans on the move : migration and tradition».
Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε εξγαζηήξηα πάλσ
ζην ζέκα θαη ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα κε
απνηέιεζκα κηα επηηπρεκέλε παξάζηαζε
δηαλζηζκέλε κε πνίεζε, ηξαγνύδη θαη ρνξό.
Παξάιιεια παξνπζηάζηεθαλ έξγα ηέρλεο
εκπλεπζκέλα από ην γεληθό ζέκα ζε θνηλή
έθζεζε.
Η δεύηεξε ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ
δύν θαζεγεηέο θαη έμη καζεηέο έγηλε ζηελ πόιε
Gorna Oryahovitsa ζηε Βνπιγαξία από ηηο 8
Μαΐνπ κέρξη ηηο 13 Μαΐνπ 2015. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ηεο
θάζε ρώξαο παξνπζίαζαλ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηηο δπλαηόηεηεο εξγνδόηεζεο ησλ
λέσλ κε επίθεληξν ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ θάζε ρώξα.

DOE - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο, ην ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη ζην δηεζλέο πξόγξακκα
λέσλ (Duke of Edinburgh Award), όπνπ καζεηέο καο πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο
δηάθνξεο εζεινληηθέο δνθηκαζίεο θαη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο νη ππνςήθηνη έπξεπε λα θέξνπλ εηο πέξαο δηάθνξεο δνθηκαζίεο,
λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ θνηλσθειείο ππεξεζίεο.
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Στροφή στο Παρελθόν

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου
Οκάδα καζεηώλ ηεο Β’ Λπθείνπ κε ηε ζπλνδεία θαζεγήηξηαο, επηζθέθζεθαλ ζηηο 13
Γεθεκβξίνπ 2014 ην Μνπζείν Βπδαληηλήο Τέρλεο θαη ην Μνπζείν Παγθππξίνπ
Γπκλαζίνπ θαη ζηηο 16 Απξηιίνπ 2015 ην Λεβέληεην Γεκνηηθό Μνπζείν, ην Αξρνληηθό
ηνπ Φαηδεγεσξγάθε Κνξλέζηνπ, ηα ηνπξθηθά ινπηξά Φακάκ θαη ην Μαπζσιείν ηεο
Φαλεξσκέλεο. Αθνινύζεζε πεξηήγεζε ζηα ελεηηθά ηείρε γύξσ από ηε
Λεπθσζία. Οη καζεηέο απνθόκηζαλ γλώζεηο θαη εκπεηξίεο.

Debate για την Οδική Ασφάλεια
Σηηο 27 Μαξηίνπ 2015 ν κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο REACTION δηνξγάλσζε
δηαινγηθή ζπδήηεζε κε ζέκα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο
ΑΤΗΚ. Οκάδα καζεηώλ καο παξαθνινύζεζε παξνπζηάζεηο γηα αζθαιή νδήγεζε
κε απηνθίλεην, κνηνζπθιέηα θαη πνδήιαην από επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο.
Δπίζεο, είραλ ηελ επθαηξία λα

ππνβάινπλ ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο εξσηήζεηο

γηα ην ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη λα πάξνπλ απαληήζεηο.
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Inter school tennis

Τν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε κε δύν αζιεηέο ζε αγώλεο αληηζθαίξηζεο κεηαμύ ησλ
ηδησηηθώλ ζρνιείσλ.

Διήμερο για τους μαθητές Α’Λυκείου
Σηα πιαίζηα ηνπ δηεκέξνπ εξγαζίαο πνπ δηνξγάλσζε ην Γξαθείν Σπκβνπιεπηηθήο
θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, νη
καζεηέο ηεο Α’ Ιπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύλ ην Δπξσπατθό
Παλεπηζηήκην. Δθεί παξαθνινύζεζαλ παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηνπο θιάδνπο
ζπνπδώλ θαη ηηο πξννπηηθέο εξγνδόηεζεο. Δίραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ
δσξεάλ ην ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ «Αξηάδλε».

Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παγκόσμια Ημέρα Γης
Καζεηέο καο ζηηο 22 Απξηιίνπ,
ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε πνπ
έγηλε ζηελ Θνθθηλνηξηκηζηά γηα ηελ
Παγθόζκηα Ζκέξα Γεο.
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Διαγωνισμός Λογότυπου για φόρουμ εντατικής θεραπείας
Γεθαελλέα καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ
καο, ζπκκεηείραλ ζην
δηαγσληζκό
δεκηνπξγίαο ινγόηππνπ γηα ην
θόξνπκ εληαηηθήο ζεξαπείαο ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηειε-ςπρνινγηθήο ππνζηήξη μεο
«Αξηάδλε».

Η’ Παγκύπριος Διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό
Γε γίλεηαη λα είζαη καζεηήο, λα κεγαιώλεηο κε ζσζηέο αξρέο, λα θνηηάο ζ’ έλα
ζρνιείν πνπ πξνάγεη ηελ αιιειεγγύε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκό θαη λα κελ είζαη
επαηζζεηνπνηεκέλνο ζε ζέκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ.
Τα παηδηά ηνπ ΟΙΥΚΠΗΟΛ αγσλίδνληαη ελάληηα ζην ζρνιηθό εθθνβηζκό. Δλώλνπλ ηηο
θσλέο ηνπο θαη γίλνληαη κηα θσλή πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ην κήλπκα ηεο αγάπεο
θαη ηεο ηζόηεηαο. Έηζη ινηπόλ κε αθνξκή ηνλ Ζ’ Παγθύπξην Γηαγσληζκό Ηεξάο
Αξρηεπηζθνπήο πνπ είρε σο ζέκα «Αθόκα θαη αλ απιώο νλεηξεύεζαη όηη κε θηππάο,
θαιύηεξα λα μππλήζεηο θαη λα κνπ δεηήζεηο ζπγλώκε», έζηεηιαλ απηό ην κήλπκα.
Τν ζεκαληηθόηεξν θέξδνο γηα ηα παηδηά ηνπ ΟΙΥΚΠΗΟΛ αιιά θαη γηα όινπο όζνη
ζπκκεηείραλ ζ’ απηό ην δηαγσληζκό είλαη ε κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε θαη ν
πξνβιεκαηηζκόο πνπ γελλήζεθε ζηηο ςπρέο ηνπο γη’ απηό ην κεγάιν θνηλσληθό
δήηεκα πνπ αθνξά ην ζρνιηθό εθθνβηζκό.

Καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, εμαζθάιηζαλ δηαθξίζεηο ζηνλ Ζ΄ Παγθύπξην Καζεηηθό Γηαγσληζκό
Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Θύπξνπ. Οη Τίθαλε
Λεπηέξε, Οξζνδνμία Μεζαξίηνπ θαη Γαλάε
Κνθθηλνπνύινπ (Γ΄1) πήξαλ ζηηο 20 Καξηίνπ
ην Γ΄ Βραβείο ζηο Δηαγωληζκό Εηθαζηηθής
Δεκηοσργίας γηα ηο Γσκλάζηο.
Οη Σώηνο Ληνύθεο θαη Παλαγηώηεο Τηνύζηνπ
(Γ΄1)
πήξαλ
ηηκεηηθή
δηάθρηζε
ζηε
Δεκηοσργία ελεκερωηηθώλ κέζωλ γηα ηο
Λύθεηο.
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Μαθητής μας απέσπασε το 2ο Ευρωπαϊκό βραβείο
στο Διαγωνισμό MathFactor Europe 2015
Ο μαθηηήρ μαρ Γηώργος Χαηδεαληώλες (Ση΄2) πήξε ην
3ν Παγθύπξην βξαβείν ζην Γηαγωληζκό ΜΑΤΗFactor
Cyprus 2015 κε ηελ παξνπζίαζε «Τhe journey of a
thousand miles
begins with one step» (7/02/2015)
ζην πιαίζην ηνπ 17νπ Παγθύπξηνπ Σπλεδξίνπ Καζεκαηηθήο
Παηδείαο θαη Δπηζηήκεο θαη ηνπ 11νπ Καζεηηθνύ Σπλεδξίνπ
γηα ηα Καζεκαηηθά.
Ζ επηηπρία ηνπ επηζηεγάζηεθε κε ηελ πξόθξηζή ηνπ ζηνλ
ηειηθό ηνπ Mathfactor Europe, ζηελ Αζήλα, όπνπ
θαηάθεξε λα απνζπάζεη ην 2ν
Δπξωπαϊθό βξαβείν.
(25-30/03/2015)

MathFactor Cyprus

«Χαίπομαι γιαηί εκπποζώπηζα
επάξια ηο ζσολείο μος, αλλά και
ηην
Κύππο
γενικόηεπα,
αποδεικνύονηαρ όηι οι μαθηηέρ
ηηρ Κύππος δεν έσοςν ηίποηε να
ζηλέτοςν από μαθηηέρ άλλυν
MathFactor Europe
εςπυπαφκών συπών. Αςηό πος
μεηπά είναι η όπεξη για γνώζη
και ηο ενδιαθέπον και η αγάπη ηος εκπαιδεςηικού για ηο ανηικείμενο διδαζκαλίαρ
ηος. Εςσαπιζηώ ηο ζσολείο μος «Γςμνάζιο-Λύκειο Ολύμπιον», καθώρ και ηιρ
καθηγήηπιερ μος κα. Γευπγία Χαπαλάμποςρ και κα. Νάζια Πιηηάκη, για ηην
ενθάππςνζη και ηην καθοδήγηζή ηοςρ.»
Γηώξγνο Χ’Αληώλεο

Διαγωνισμός Λογότυπου - 1o Παγκύπριο Βραβείο
Ο καζεηήο καο Κωλζηαληή Γεκήηξεο (Δ’5) θέξδηζε ην 1ν
Παγθύπξην
βξαβείν
ζην
Γηαγσληζκό
Γεκηνπξγίαο
θαη
Σρεδηαζκνύ Ινγόηππνπ ησλ 50ρξνλσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνύ.
Υπνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 36 πξνηάζεηο θαη ην ινγόηππν ηνπ
Γεκήηξε θαηέιαβε ην 1ν βξαβείν.
Ζ βξάβεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 15 Ηνπλίνπ 2015 ζηελ
Αί ζνπζα
Δθδειώζεσλ
ηνπ
Υπνπξγείνπ
Παηδείαο
&
Πνιηηηζκνύ ζηα πιαίζηα Γεκνζηνγξαθηθήο Γηάζθεςεο γηα ηα
50ρξνλα ηνπ Υ.Π.Π.

-83-

Διακρίσεις-Διαγωνισμοί

Διάκριση Μαθήτριας στο Διαγωνισμό «S-FACTOR 2014» στα
πλαίσια της εκδήλωσης «Με τη ματιά του… ερευνητή»
H καζήηξηά καο Εηρήλε-Βαιάληω Παπαγεωργίοσ (Ε’2), θαηέιαβε ηελ ηηκεηηθή
3ε ζέζε Παγθύπξηα αλάκεζα ζε 32 ζπκκεηέρνληεο, ζην δηαγσληζκό «S-FACTOR
2014» ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο «Κε ηε Καηηά ηνπ … Δξεπλεηή» πνπ
δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο.

Βουλή των Εφήβων
Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ εκπροσωπείται στην Αθήνα με τακτική «έφηβη
βουλευτή»
Σηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Βοσιή ηωλ
Εθήβωλ», ε Κωλζηαληή Μαξία (E’1) αλαδείρζεθε σο ηαθηηθή «έθεβε βνπιεπηήο» κεηά από ζεηξά δηαδηθηπαθώλ
δξαζηεξηνηήησλ
θαη εμαζθάιηζε πςειήο βαζκνινγίαο. Ζ
καζήηξηα ζα εθπξνζσπήζεη ηελ Θύπξν θαη ην ζρνιείν καο ζηηο
αξρέο Σεπηεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, όπνπ ζα ιάβεη κέξνο ζηηο
εξγαζίεο ηεο Θ’ Σπλόδνπ ηεο «Βνπιήο ησλ Δθήβσλ» ζηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ.

Διάκριση σε Διεθνές Τουρνουά JUDO
Ζ Καηεξίλα Κωλζηαληίλνπ (Δ’1) ζπκκεηείρε ζε δηεζλέο ηνπξλνπά Judo πνπ
έγηλε ζηε Ιάξλαθα ζηηο 16 Καΐνπ 2015 θαη πήξε ηελ πξώηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία
ησλ 48kg.
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Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Ο καζεηήο Γεώξγηνο Χαηδεαληώλεο (Ση’2) θαη ε καζήηξηα Παλαγηώηα
Αξηζηνδήκνπ (Δ’4), ζπκκεηείραλ θαη εμαζθάιηζαλ δηαθξίζεηο ζηνλ 1ν
Παγθύπξην Μαζεηηθό Γηαγωληζκό Φωηνγξαθίαο, πνπ δηνξγάλσζε ε
Φσηνγξαθηθή Δηαηξεία Θύπξνπ. Οη θσηνγξαθίεο, εθηέζεθαλ ζηηο 27 Καΐνπ 2015
ζε έθζεζε ζηε Κεζαησληθή Αίζνπζα Θαζηειηώηηζζα ζηε Ιεπθσζία.

Φωτογραφία
Γεώργιοσ Χαηζηανηώνη

Φωτογραφίες
Παναγιώηας Αριζηοδήμοσ

Διακρίσεις στο Διαγωνισμό Kangourou Ελληνικών
Στο διαγωνιςμό Ελληνικών Kangourou που διοργάνωςε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θαλήσ ο Αλζξανδροσ Σκζντερ (Α’1) απζςπαςε Αργυρό μετάλλιο και οι Ιωάννησ
Κωςτόπουλοσ (Α’1) και Νικόλασ Καραγιώργησ (Α’1) ςτισ 15 Νοεμβρίου 2014
απζςπαςαν Χάλκινα μετάλλια.
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Διάκριση στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής TOYOTA
O Νηθόιαο Καξαγηώξγεο (Α’1) πέηπρε ηελ 3ε ζέζε Παγθύπρηα ζηελ
θαηεγορία 13 – 15 εηώλ ζηνλ Παγθύπξην Γηαγσληζκό Εσγξαθηθήο ΤΟΥΟΤΑ. Τν
βξαβεπκέλν ζρέδην
ηνπ Ληθόια Θαξαγηώξγε ζα ππνβιεζεί ζηνλ Παγθόζκην
Γηαγσληζκό, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ηαπσλία.

Διάκριση στο Διαγωνισμό Tennis
Οη καζεηέο καο Αλαζηαζία Ιωζήθ (Δ’2) θαη Σώηνο Ληνύθεο (Γ’1) ζηηο 24
Οθησβξίνπ 2014 δηαθξίζεθαλ ζε αγώλεο ηέληο κεηαμύ ησλ Ηδησηηθώλ Σρνιείσλ
Ιεπθσζίαο.

Έπαινος δημιουργίας έργου τέχνης
Οη καζήηξηεο Άληξε Μηραειίδνπ, Αγγειηθή Σηπιηαλνύ, Χξηζηίλα Τζηάξηα,
Διεωλόξα Μηραήι (Α’1), εμαζθάιηζαλ έπαηλν ζην 18ν Παγθύπξην Καζεηηθό
Γηαγσληζκό Εσγξαθηθήο ηνπ Γήκνπ Θεξύλεηαο γηα ην έηνο 2014-2015.
Οη
καζήηξηεο δεκηνύξγεζαλ έξγν ηέρλεο εκπλεπζκέλεο από δηάθνξα ηνπία ηεο
Θεξύλεηαο. Σηηο 22 Ηνπλίνπ 2015 έγηλε ε βξάβεπζε ζην Γεκαξρείν ηεο Θεξύλεηαο.

Διάκριση σε Διεθνείς Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής
Ο Νεόθπηνο Κπξηάθνπ (Τζηαθιήο) (Γ’2) ζπκκεηείρε
ζην Παγθύπξην
Πξωηάζιεκα
Δθήβωλ
Δλόξγαλεο
Γπκλαζηηθήο 15-21 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη δηαθξίζεθε
ζηα εμήο αζιήκαηα:
ΑΙΚΑ - 1ε ζέζε, ΚΟΛΟΕΥΓΟ -2ε ζέζε, ΔΓΑΦΟΣ - 2ε ζέζε,
ΠΙΑΓΗΟ ΗΠΠΟ -3ε ζέζε, ΣΥΛΘΔΤΟ ΑΤΟΚΗΘΟ - 3ε ζέζε.
Δπίζεο
ζπκκεηείρε
ζε δηεζλείο
αγώλεο Δλόξγαλεο
Γπκλαζηηθήο ζηε Κόζρα θαη πήξε ηελ 3ε ζέζε ζην
Άικα εηο Ίππνλ.

Διάκριση στους Παγκύπριους Αγώνες Κολύμβησης
Ζ Μαίξε Μέιηιινπ (Γ’3) ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ έιαβε κέξνο
ζηνπο Παγθύπξηνπο Αγώλεο Θνιύκβεζεο Κέζεο Δθπαίδεπζεο,
ζην Οιπκπηαθό Θνιπκβεηήξην Ιεκεζνύ. Ζ καζήηξηα αγσλίζηεθε
ζηα 100m ύπηην θαη εμαζθάιηζε ηελ 4ε ζέζε.
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3η Θέση και Χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες Μικρών
Κρατών Ευρώπης
Ο Βαζίιεο Σηπιηαλνύ (Β΄2) ζηηο 20 Σεπηεκβξίνπ 2014 θαηέθηεζε ην Φάιθηλν
Κεηάιιην ζε αγώλεο Θαξάηε ζηελ θαηεγνξία 45-50 θηιώλ ζηνπο Αγώλεο Κηθξώλ
Θξαηώλ Δπξώπεο ζην Ινπμεκβνύξγν.

Διάκριση Μαθητών σε Επαρχιακούς Αγώνες Καράτε
Σηνπο αγώλεο θαξάηε πνπ έγηλαλ ζηηο 28 Καξηίνπ 2015, ζην Γήπεδν Διεπζεξία ε
Άληξηα Θενδωξίδνπ (Α’2) θαηέιαβε ηε 2ε ζέζε ζηα 42 θηιά, ν Βαζίιεο
Σηπιηαλνύ (Β’2) θαηέιαβε ηε 2ε ζέζε ζηα 50 θηιά θαη ν Γηώξγνο Γξπκηώηεο
(Β’3) πήξε ηε 2ε ζέζε ζηα 55 θηιά.

Βραβεία στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής που
Διοργανώθηκε από το Δήμο Μόρφου , την ΟΕΛΜΕΚ
Μόρφου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Μόρφου
Σπγραίξνπκε ηνπο καζεηέο καο γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζην Γηαγσληζκό
δσγξαθηθήο Κόξθνπ. Ζ Πίζζα Αιεμία (ΣΤ’1) θαηέιαβε ην 2ν βξαβείν, ν
Πνιπδώξνπ Γηάλλεο (ΣΤ’ 5) ην 3ν βξαβείν, ν Αρηιιέωο Παλαγηώηεο (ΣΤ’1)
ην 4ν βξαβείν θαη ε Καηαιάλνπ Παλαγηώηα (ΣΤ’7) απέζπαζε ηνλ 1ν έπαηλν.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά , μαθήτρια του σχολείου μας
συμμετέχει στη Μεσογειακή Ορχήστρα Νέων 2015
Ζ Χαξίθιεηα Σηακαθθίδνπ (ΣΤ’4) γηα αθόκε κηα θνξά θάλεη ππεξήθαλε ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ΟΙΥΚΠΗΟΛ, αθνύ κεηά από αθξόαζε επηιέγεθε σο πρώηο βηοιί από ηελ νξρήζηξα λέσλ Θύπξνπ. Ζ ηαιαληνύρα καζήηξηά
καο ζα ηαμηδέςεη ζηε Καζζαιία γηα λα ελζσκαησζεί κε ηελ Κεζνγεηαθή Οξρήζηξα
Λέσλ θαη ζα ιάβεη κέξνο ζε κνπζηθά πξνγξάκκαηα από ηηο 02-21 Ηνπιίνπ 2015.
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Τσικνοπέμπτη

Τσικνοπέμπτη
Δνξηαζηηθή αηκόζθαηξα επηθξάηεζε ζην ζρνιείν καο ηελ Τζηθλνπέκπηε, 12
Φεβξνπαξίνπ 2015. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο γηνξηάζακε κε μερσξηζηό ηξόπν ηελ
Τζηθλνπέκπηε. Οη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ θαη ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ έςεζαλ ππό ηελ
επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ιαρηαξηζηά θππξηαθά εδέζκαηα, όπσο
ζνπβιάθηα, ινπθάληθα , ραινύκη, ηα νπνία απόιαπζαλ ζηε ζπλέρεηα ζε κηα
ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα πνπ πεξηιάκβαλε ηξαγνύδη θαη ρνξό.
Γελ έκεηλαλ όκσο παξαπνλνύκελνη θαη νη κηθξόηεξνη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο
Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ, νη νπνίνη γεύηεθαλ ηα πεληαλόζηηκα ζνπβιάθηα πνπ
έςεζαλ νη θαζεγεηέο ηνπο.
Τελ ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα πιαηζίσλαλ παξαδνζηαθά
ζαθνπινδξνκίεο, ζρνηλάθη, θαη ηξάβεγκα ζρνηληνύ.

παηρλίδηα,

όπσο

Όκνξθεο θαη μέγλνηαζηεο ζηηγκέο ηόζν γηα ηνπο καζεηέο όζν θαη γηα ην ππόινηπν
πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ, έλα κηθξό δηάιεηκκα γεκάην γέιηα, αζηεία θαη
λνζηηκηέο!
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Εκδρομές

Εκδρομή Μαθητών

Δπηηέινπο εθδξνκή!!! Πνηνο είπε όηη ην ζρνιείν είλαη κόλν καζήκαηα, δηαγσλίζκαηα,
εμεηάζεηο, άγρνο θαη έλα ζσξό καζεηηθέο έγλνηεο;
Σην ζρνιείν έρνπκε θαη εθδξνκέο! Όια ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκό ζηηο
εθδξνκέο πνπ δηνξγαλώλεη ην ζρνιείν. Η Γηεύζπλζε κάιηζηα ππνινγίδεη θαη κεηξά ηηο
επηζπκίεο ηνπ πξννξηζκνύ ηεο θάζε εθδξνκήο από κέξνπο ησλ παηδηώλ. Φνηληθνύδεο,
Μαξίλα Λεκεζνύ, Αγία Νάπα, Τξόνδνο, Καηαζθελσηηθνί Χώξνη θαη πνιιά άιια κέξε
επηζθεθζήθακε θαη θέηνο θαη μεθύγακε από ηε ξνπηίλα θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο
καο ζπλήζεηεο.
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Εκδρομή στην Ελλάδα
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Κατασκήνωση
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Απόφοιτοι

Η Γ’ Λυκείου παίζει Paintball
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