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1. Χαιρετιςμόσ από τθ Διευκφντρια
τθσ χολισ Κωφϊν
Εκφράηω τθν ιδιαίτερθ ευχαρίςτθςι μου για αυτι τθν ζκδοςθ του Θμερολογίου
τθσ Σχολισ μασ για τθ Σχολικι Χρονιά 2010-2011.
Μζςα από τισ ςελίδεσ του διαφαίνεται το αυτοφςιο και ποικίλο ζργο που ζγινε
κακϋόλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Πλοι μασ, προςωπικό και παιδιά, δϊςαμε τον
καλφτερό μασ εαυτό για τθν επίτευξθ των ςτόχων που τζκθκαν από τθν αρχι. Είχαμε
όραμα και αυτό μασ βοικθςε να ζχουμε τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα. Μζςα από
προγράμματα, όπωσ είναι το Ρρόγραμμα Αντίςτροφθσ Ζνταξθσ, το Ρρόγραμμα Ρροαγωγισ Υγείασ, Δραςτθριότθτεσ, εκδρομζσ, επιςκζψεισ, και με πολλι δουλειά καταφζραμε
να βοθκιςουμε ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των παιδιϊν.
Ευχαριςτϊ από καρδιάσ όλο το προςωπικό, εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοθκθτικό, για το λικαράκι που ζβαλε ο κακζνασ ξεχωριςτά αυτι τθ χρονιά ςτο οικοδόμθμα
τθσ εκπαίδευςθσ των ατόμων με απϊλεια ακοισ.

Θ Διευκφντρια

Χρφςω Στυλιανοφ

4

2. Θμερολόγιο – Εκδθλϊςεισ τθσ χολισ Κωφϊν
10 επτεμβρίου 2010
Καλωςόριςμα και ζναρξθ
τθσ χολικισ Χρονιάσ 2010 – 2011
Θ κα Ζλςθ καλωςόριςε τουσ μακθτζσ τθσ Σχολισ μασ και τουσ ευχικθκε μια εποικοδομθτικι και
δθμιουργικι ςχολικι χρονιά.

27 επτεμβρίου 2010
Αγιαςμόσ
Ο Αγιαςμόσ ςτο ςχολείο μασ ζγινε από
τον π. Κωνςταντίνο.

30 επτεμβρίου 2010
Εκδιλωςθ για τθν Θμζρα Κυπριακισ Ανεξαρτθςίασ
(1θ Οκτωβρίου 1960)
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου παρακολοφκθςαν μαηί με τουσ κακθγθτζσ τουσ, κα Ευφροςφνθ
Κατςουρά και κο Ανδρζα Αντωνίου, τθν Εκδιλωςθ τθσ Κυπριακισ Ανεξαρτθςίασ (1 θ Οκτωβρίου 1960)
ςτο Γυμνάςιο Ανκοφπολθσ. Οι μακθτζσ τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ παρακολοφκθςαν τθν Εκδιλωςθ
του ιδίου ιςτορικοφ γεγονότοσ ςτο Αϋ Δθμοτικό Μακεδονίτιςςασ.
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5 Οκτωβρίου 2010
Σελετι Ζναρξθσ του Ραδιομαρακωνίου
Οι μακθτζσ τθσ Σχολισ μασ ςυμμετείχαν ςτθν Σελετι Ζναρξθσ του Ραδιομαρακωνίου, θ
οποία αποτελεί μζροσ του προγράμματοσ «Μθχανι του Χρόνου», παρουςιάηοντασ τισ χορευτικζσ και μουςικζσ ικανότθτζσ τουσ ςτο κοινό. Θ Τελετι πραγματοποιικθκε ςτο Δθμοτικό Κζατρο Στροβόλου.

6 Οκτωβρίου 2010
Θ χολι Κωφϊν ςτθν τθλεοπτικι εκπομπι «υν πλθν»
Στθν τθλεοπτικι εκπομπι «Συν πλθν» ςυηθτικθκε το κζμα τθσ ενςωμάτωςθσ των ατόμων με απϊλεια ακοισ ςτθν κοινωνία. Ρροςκεκλθμζνοι τθσ εκπομπισ ιταν θ Διευκφντρια τθσ
Σχολισ Κωφϊν, κα Χρφςω Στυλιανοφ, θ Εκπαιδευτικι Ψυχολόγοσ, θ Διερμθνζασ τθσ Σχολισ Κωφϊν, εκπρόςωποι του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, θ Δρ Κίκα Χατηθκακοφ, εκπρόςωποι
των Κωφϊν, εκπαιδευτικοί, ο Ραγκφπριοσ Σφνδεςμοσ Ατόμων με Ρρόβλθμα Ακοισ κ. ά.

19 Οκτωβρίου 2010
Παρακολοφκθςθ Κουκλοκεάτρου
Οι μακθτζσ του Νθπιαγωγείου και τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ παρακολοφκθςαν το Κουκλοκζατρο «Οι Μαριονζτεσ τθσ Βουδαπζςτθσ» από τον
βραβευμζνο Οφγγρο κουκλοπαίκτθ Μπζντςε Σαρκάντι ςτα πλαίςια του 4ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κουκλοκεάτρου και Ραντομίμασ Κφπρου.
Θ κα Οριάνα ςυνόδευςε τα παιδιά ςτο Κζατρο Λατςιϊν, όπου και ζγινε θ παράςταςθ.
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21 Οκτωβρίου 2010
Δικοινοτικι Εκδιλωςθ ςτθν Πράςινθ Γραμμι
Στα πλαίςια του ςτόχου «Καλλιζργεια κουλτοφρασ ειρθνικισ ςυμβίωςθσ, αμοιβαίου ςεβαςμοφ
και ςυνεργαςίασ Ελλθνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με ςτόχο τθν απαλλαγι από τθν κατοχι και τθν
επανζνωςθ τθσ πατρίδασ και του λαοφ μασ» όλοι οι
μακθτζσ τθσ Σχολισ, εκτόσ από το Τμιμα Μ3, ςυμμετείχαν ςτθ Δικοινοτικι Εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε κοντά ςτθν Ρράςινθ Γραμμι.
Σε αυτι οι μακθτζσ μασ ςυνεργάςτθκαν με
ειρθνικό και φιλικό πνεφμα και ςυμμετείχαν ςε χορευτικό και μουςικό πρόγραμμα με Τουρκοκφπριουσ μακθτζσ υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Αμερικανίδασ
υπεφκυνθσ, κασ Αςςίηα.

26 Οκτωβρίου 2010
Ραδιομαρακϊνιοσ
Οι μακθτζσ υποδζχτθκαν ςτο ςχολείο μασ
το αυτοκίνθτο «Κουμπαράσ» ςτα πλαίςια του Ραδιομαρακωνίου. Ρρόςφεραν χριματα, για να δοκοφν ςε παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ.

27 Οκτωβρίου 2010
Εορταςμόσ τθσ Εκνικισ Επετείου
τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940

Οι μακθτζσ του Γυμναςίου τθσ Σχολισ με
τθ μακιτρια τθσ Δϋ Δθμοτικοφ, Σπυροφλα Τιμοκζου, παρευρζκθκαν μαηί με τθ φιλόλογό τουσ,
κα Ευφροςφνθ Κατςουρά, τθν Ειδικι Δαςκάλα
κα Ζλενα Χατηθπζτρου, κακϊσ και τθ Διερμθνζα,
κα Κζκλα Ελευκερίου ςτο Γυμνάςιο Ανκουπόλεωσ, για να παρακολουκιςουν, τον εορταςμό τθσ
Εκνικισ Επετείου τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940.
Θ Σπυροφλα Τιμοκζου, θ Χριςτίνα Κατςιάρτου και θ Σοφία Σουλοφπα ςυμμετείχαν
μάλιςτα ςτθ χορωδία τραγουδϊντασ ςτθ νοθματικι το τραγοφδι «Ακορντεόν».
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Παρζλαςθ των μακθτϊν τθσ χολισ Κωφϊν
ςτθν Εκνικι Επζτειο
τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940
Θ Σχολι Κωφϊν περιφανα ςυμμετείχε για πρϊτθ φορά μετά τθν ίδρυςι τθσ, το 1953, με το Λάβαρό τθσ ςτθν Ραρζλαςθ τιμϊντασ τθν Εκνικι Επζτειο τθσ 28θσ Οκτωβρίου
1940.
Το Λάβαρο κρατοφςε ο Κϊςτασ Τρφφωνοσ, ενϊ μαηί
του παρζλαςαν θ Σοφία Σουλοφπα, ο Αγαμζμνονασ Λοΐηου,
θ Χριςτίνα Κατςιάρτου, θ Σπυροφλα Τιμοκζου και θ Μαρκετοφλα Τράττου. Σθμειωτζον ότι ο Κανάςθσ Ανδρζου ςυμμετείχε περιφανα ωσ Ρρόςκοποσ ςτθν Ραρζλαςθ τθσ γενζτειράσ του, τθσ Λάρνακασ.
8 Νοεμβρίου 2010
Σελετι Βράβευςθσ Ατόμων
με Απϊλεια Ακοισ
Για όγδοθ ςυνεχι χρονιά πραγματοποιικθκε θ Σελετι Βράβευςθσ Ατόμων με
Απϊλεια Ακοισ, τα οποία διακρίκθκαν
ςτουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ, του Ακλθτιςμοφ και των Τεχνϊν.
Μετά τθν εκφϊνθςθ τιμθτικϊν λόγων
από τουσ επιςιμουσ προσ τουσ αριςτεφςαντεσ και διακρικζντεσ οι μακθτζσ τθσ Σχολισ παρουςίαςαν τισ κεατρικζσ και τισ χορευτικζσ τουσ δεξιότθτεσ ςε μια αναπαράςταςθ των Ρροϊςτορικϊν Χρόνων τθσ Κφπρου. Θ αναπαράςταςθ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Εορταςμοφ των 50 Χρόνων τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.

15 Νοεμβρίου 2010
Βραδιά γνωριμίασ Γονζων – Κακθγθτϊν
Για πρϊτθ φορά διοργανϊκθκε βραδιά γνωριμίασ των γονζων των μακθτϊν τθσ Σχολισ μασ
με τουσ κακθγθτζσ.
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18 Νοεμβρίου 2010
Θζατρο «Πινόκιο»

25 Νοεμβρίου 2010
Προςκφνθμα των Ιερϊν Λειψάνων
τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ

Το Νθπιαγωγείο και θ προςχολικι ομάδα
παρακολοφκθςαν τθ κεατρικι παράςταςθ που
ανζβαςε το Κουίντεσ «Ρινόκιο» ςτο ςχολείο
μασ.

Οι μακθτζσ τθσ Σχολισ μετζβθςαν
ςτθν Εκκλθςία των Αγίων Ράντων ςτθ Μακεδονίτιςςα, για να προςκυνιςουν τα Λερά
Λείψανα τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ και για να
παρακολουκιςουν τθ λειτουργία.

4 και 5 Δεκεμβρίου 2010
«Παηαράκι Αγάπθσ» ςτο Mall of Cyprus
Οι μακθτζσ και το Ρροςωπικό τθσ Σχολισ, κακϊσ
και πολλοί ενιλικεσ κωφοί πρόςφεραν εκελοντικά τθ
βοικειά τουσ ςτθ δθμιουργία χριςτουγεννιάτικων ςτολιδιϊν, τα οποία και πϊλθςαν με μεγάλθ επιτυχία ςτο
«Ραηαράκι Αγάπθσ» ςτο Mall of Cyprus.
Το Ραηαράκι ςτζφκθκε με μεγάλθ επιτυχία. Ο κόςμοσ που ςυνζρρευςε ζδειξε το ενδιαφζρον, τθν αγάπθ
και το καυμαςμό του για το δθμιουργικό πνεφμα και τθ
δεξιοτεχνία των ατόμων με πρόβλθμα ακοισ. Οι μακθτζσ
μασ ςε ςυνεργαςία με μακθτζσ τθσ ζνταξθσ, οι οποίοι
φοιτοφν ςτθ Λεμεςό, τραγοφδθςαν χριςτουγεννιάτικα
τραγοφδια ςτθ Νοθματικι.
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14 Δεκεμβρίου 2010, Χριςτουγεννιάτικθ Γιορτι
Θ Χριςτουγεννιάτικθ Γιορτι τθσ Σχολισ μασ ζγινε φζτοσ ςε ςυνεργαςία με το Αϋ Δθμοτικό
Μακεδονίτιςςασ και το Δθμοτικό Αγίου Ανδρζα. Οι μακθτζσ κάκε ςχολείου μετζδωςαν μζςα από
απαγγελίεσ ποιθμάτων, μζςα από χοροφσ και τραγοφδια τα δικά τουσ μθνφματα και τισ δικζσ τουσ
προςδοκίεσ ςτθ Μεγάλθ αυτι Γιορτι τθσ Χριςτιανοςφνθσ.

17 Δεκεμβρίου 2010
Χριςτουγεννιάτικο Γεφμα
Το κακιερωμζνο Χριςτουγεννιάτικο Γεφμα τθσ
Σχολισ προςφζρκθκε μζςα ςε χαρμόςυνο και εορταςτικό πνεφμα ςε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και
επιςιμουσ.
Οι καλεςμζνοι είχαν τθν ευκαιρία να δοκιμάςουν και να απολαφςουν εδζςματα, τα οποία ετοίμαςαν οι μακθτζσ των Μαγειρικϊν Τεχνϊν μαηί με τον
κακθγθτι τουσ, κο Γιάννθ Χϋ’ Μιχαιλ.

20 Δεκεμβρίου 2010
Χριςτουγεννιάτικθ Κλιρωςθ
Θ κακιερωμζνθ χριςτουγεννιάτικθ κλιρωςθ ζγινε μζςα ςε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα,
όπου οι μακθτζσ ζλαβαν διάφορα δϊρα.
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22 Δεκεμβρίου 2010
Θμζρα λιξθσ των μακθμάτων

21 και 22 Δεκεμβρίου 2010
Επιμόρφωςθ των Δαςκάλων
για τα Νζα Αναλυτικά Προγράμματα

Οι δάςκαλοι παρακολοφκθςαν ςτο Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο Κφπρου Σεμινάρια για τα Νζα
Αναλυτικά Ρρογράμματα.

Οι μακθτζσ τθσ Μ1 περπάτθςαν και
απόλαυςαν μαηί με κακθγθτζσ τουσ το χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο τθσ Λιδρασ, ενϊ οι
μακθτζσ τθσ Μ3 πζραςαν ευχάριςτα τθν τελευταία ςχολικι θμζρα μαηί με κακθγθτζσ ςτο
Mall of Engomi ςτθ Μακεδονίτιςςα.

21 και 24 Ιανουαρίου 2011
Θμζρεσ Εκπαιδευτικοφ
Το Αϋ Τετράμθνο ζχει λιξει ςτισ 20 Λανουαρίου 2011. Στισ επόμενεσ δφο μζρεσ, οι οποίεσ
ζχουν οριςτεί από το ΥΡΡ ωσ ςχολικζσ αργίεσ για τουσ μακθτζσ τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, οι κακθγθτζσ παρακολοφκθςαν επιμορφωτικά ςεμινάρια τθσ ειδικότθτάσ τουσ με κζμα τθν ειςαγωγι των
Νζων Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων.
31 Ιανουαρίου 2011
Γιορτι των Γραμμάτων και τθσ Παιδείασ

Οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου τθσ Σχολισ τίμθςαν ςε ενδοςχολικι γιορτι τουσ
Ρροςτάτεσ των Γραμμάτων και τθν Ραιδείασ παρουςιάηοντασ το ζργο των Λεραρχϊν και παγγζλλοντασ ποιιματα.

9 Φεβρουαρίου 2011
Επίςκεψθ γονζων
Οι γονείσ των μακθτϊν του Γυμναςίου επιςκζφκθκαν και ςυνομίλθςαν με τθ Διεφκυνςθ και τουσ κακθγθτζσ για τθν επίδοςθ των παιδιϊν τουσ ςτο Αϋ Τετράμθνο.
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24 Φεβρουαρίου 2011
Σςικνοπζμπτθ
Θ Σχολι τίμθςε το ζκιμο τθσ Τςικνοπζμπτθσ με ζνα πολφ διαςκεδαςτικό και ευχάριςτο τρόπο. Οι μακθτζσ τθσ Μ3 ανζλαβαν να ετοιμάςουν και να ψιςουν τα ςουβλάκια, ενϊ οι υπόλοιποι
μακθτζσ ντυμζνοι με κάκε είδουσ καρναβαλίςτικεσ ςτολζσ επιδόκθκαν ςε παραδοςιακά παιχνίδια
μαηί με τουσ κακθγθτζσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ.
Γζλιο, χαρζσ, αςτεία και απόλαυςθ των ςουβλακιϊν από τουσ ςεφ μακθτζσ μασ!

31 Μαρτίου 2011
Εορταςμόσ τθσ Εκνικισ Επετείου τθσ 1θσ Απριλίου 1955
Θ Σχολι διοργάνωςε εκδιλωςθ, για να τιμιςει τθν Εκνικι Επζτειο τθσ Ζναρξθσ του Εκνικοαπελευκερωτικοφ Αγϊνα 1955 – 1959 ςτθν παρουςία των μακθτϊν του Ομίλου Ερυκροφ ταυροφ
του Λυκείου Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου. Ο Όμιλοσ Ερυκροφ ταυροφ παρουςίαςε ζνα φιλμάκι με
κζμα τθν Ανακφκλωςθ, ενθμερϊκθκε για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Σχολισ και παρακολοφκθςε
μάκθμα Νοθματικισ από τθν κα Σταυροφλα Κεοφάνουσ.
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6 Απριλίου 2011
Παρουςίαςθ τθσ Οδικισ Αςφάλειασ από τουσ μακθτζσ
Θ Οδικι Αςφάλεια αποτελεί ζνα από τα ςπουδαιότερα κζματα που κάκε μακθτισ οφείλει
να γνωρίηει καλά. Πλοι οι μακθτζσ, μζςα από ζνα project πάνω ςε αυτό το κζμα, ςυγκζντρωςαν
χριςιμεσ πλθροφορίεσ και τισ παρουςίαςαν με μεγάλθ επιτυχία.

14 Απριλίου 2011
Εκκλθςιαςμόσ
Οι μακθτζσ μασ εκκλθςιάςτθκαν ςτον Λερό Ναό Αγίων Ράντων ενόψει τθσ Εβδομάδασ των
Ρακϊν του Κυρίου.

15 Ιουνίου 2011
Σελετι Λιξθσ ςχολικισ χρονιάσ 2010 - 2011
Θ Σελετι Λιξθσ, θ οποία ιταν εντυπωςιακι και ξεχωριςτι, περιλάμβανε απονομι
διπλωμάτων ςτουσ μακθτζσ μασ για τισ επιτυχίεσ τουσ ςτισ εξετάςεισ Ρλθροφορικισ, κακϊσ και τθν πολφπλευρθ προςφορά τουσ ςτθ Σχολι Κωφϊν. Επίςθσ απονεμικθκαν τιμθτικζσ πλακζτεσ ςτουσ τελειόφοιτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου.
Οι μακθτζσ μασ εμπλοφτιςαν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με κζατρο, χορό και τραγοφδι ςτθ Νοθματικι.
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3. Δθμιουργοφμε με τουσ άλλουσ – Αντίςτροφθ
10 Νοεμβρίου 2010
Παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτο μάκθμα Μαγειρικϊν Σεχνϊν
ςτθν Σεχνικι χολι «Μακάριοσ Γϋ»
Ο Κϊςτασ Τρφφωνοσ και θ Σοφία Σουλοφπα παρακολοφκθςαν μάκθμα Μαγειρικϊν Τεχνϊν ςτθν Τεχνικι Σχολι «Μακάριοσ Γϋ». Εκεί με τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι τουσ, κου Γιάννθ Χϋ Μιχαιλ, ςυνεργάςτθκαν με ακοφοντεσ μακθτζσ για τθν παραςκευι διάφορων εδεςμάτων.

26 Νοεμβρίου 2010
Επίςκεψθ μακθτϊν του Γυμναςίου Κακολικισ
Λεμεςοφ ςτθ χολι Κωφϊν
Σκοπόσ τθσ επίςκεψθσ μακθτϊν του Γυμναςίου
Κακολικισ Λεμεςοφ ιταν όχι μόνο να γνωρίςουν και
να ςυνομιλιςουν με τουσ μακθτζσ μασ, αλλά και να
τραγουδιςουν και οι ίδιοι τραγοφδια ςτθ Νοθματικι.
Μζςα ςε πνεφμα αλλθλοςεβαςμοφ οι επιςκζπτεσ παρακολοφκθςαν μάκθμα Νοθματικισ, κακϊσ
και το τραγοφδι «Χρυςοπράςινο Φφλλο» από τουσ
μακθτζσ του Δθμοτικοφ τθσ Σχολισ.

28 Νοεμβρίου 2010
Εκελοντιςμόσ ςτο «Παηαράκι Αγάπθσ» ςτθ Λεμεςό
Το «Ραηαράκι Αγάπθσ» πραγματοποιικθκε ςτθ Λεμεςό, ςτο Κζντρο ΚΟΤ, όπου μακθτζσ τθσ
Σχολισ πρόςφεραν εκελοντικά τθ βοικειά τουσ.
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22 Φεβρουαρίου 2011
Γιορτι του Δζντρου
Σε ςυνεργαςία με ζξι Δθμοτικά Σχολεία, όπωσ του Ραλιομετόχου, τθσ Ραλλουριϊτιςςασ, τθσ
Χρυςελεοφςασ, του Αϋ Μακεδονίτιςςασ, τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ και των Αγ. Ομολογθτϊν πραγματοποιικθκε θ Γιορτι του Δζντρου, θ οποία ςτζφκθκε με τεράςτια επιτυχία.
Αξιοςθμείωτο είναι το ότι θ γιορτι ζγινε ςτα πλαίςια τθσ Αντίςτροφθσ Ζνταξθσ. Τα ακοφοντα
παιδιά των δθμοτικϊν ςχολείων ζλαβαν μζροσ με τραγοφδια και ποιιματα ωσ επί το πλείςτον ςτθ
Νοθματικι Γλϊςςα.
Δθμοτικά χολεία, όπου εντάςςονται Παιδιά με πρόβλθμα Ακοισ
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4 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ του Ομίλου Κοινωνικισ Προςφοράσ
από το Δθμοτικό Δροςιάσ
Ο Όμιλοσ Κοινωνικισ Προςφοράσ του Δθμοτικοφ Δροςιάσ παρακολοφκθςε και ςυμμετείχε με
μεγάλθ επιτυχία ςε διάφορα μακιματα που παρζδωςαν δάςκαλοι και κακθγθτζσ.
Οι μακθτζσ μζςα ςε ζνα κλίμα αλλθλεπίδραςθσ και ςυνεργαςίασ γνϊριςαν τουσ μακθτζσ και
το διδακτικό προςωπικό τθσ Σχολισ, κακϊσ και τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ. Εντυπωςιάςτθκαν
από τον τρόπο διδαςκαλίασ και τα τεχνολογικά μζςα και επζδειξαν ηωθρό ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ τθσ Νοθματικισ.
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24 Μαρτίου 2011
Εορταςμόσ τθσ Εκνικισ Επετείου
τθσ 25θσ Μαρτίου 1821
Οι μακθτζσ του Γυμναςίου τθσ Σχολισ παρευρζκθκαν ςτο Γυμνάςιο Ανκοφπολθσ και
ζλαβαν μζροσ ςτο καλλιτεχνικό μζροσ τθσ γιορτισ και ςυγκεκριμζνα ςτθ χορωδία του ςχολείου τραγουδϊντασ ςτθ Νοθματικι το τραγοφδι
«Κοφριοσ».
Οι μακθτζσ τθσ Γϋ και Δϋ Τάξθσ του Δθμοτικοφ τθσ Σχολισ ζλαβαν μζροσ ςτθν καλλιτεχνικι
εκδιλωςθ του Αϋ Δθμοτικοφ Λακατάμειασ τραγουδϊντασ ςτθ Νοθματικι μαηί με μακθτζσ τθσ
Στϋ Τάξθσ το τραγοφδι «Κλζφτικθ Ηωι».

15 Απριλίου 2011
υμμετοχι ςτισ Δραςτθριότθτεσ του Γυμναςίου Ανκουπόλεωσ
Θ Αϋ Γυμναςίου τθσ Σχολισ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του Γυμναςίου Ανκουπόλεωσ, ζλαβε
μζροσ με ενκουςιαςμό και χαρά ςε διάφορα παιχνίδια που διοργανϊκθκαν, όπωσ ποδόςφαιρο και βόλλεχ, μαηί με ακοφοντεσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ςυνεόρταςαν με διαςκεδαςτικό τρόπο
τθν τελευταία θμζρα λειτουργίασ των ςχολείων πριν από τισ Διακοπζσ του Ράςχα.

18

4. Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ
Α. Εκτόσ χολισ
22 Οκτωβρίου 2010
Επίςκεψθ
ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ και Γϋ Γυμναςίου επιςκζφκθκαν τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων, όπου γνϊριςαν από
κοντά τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, κο Μάριο Κάρογιαν,
και Βουλευτζσ.
Εκεί δόκθκε θ ευκαιρία ςτα παιδιά να μιλιςουν
για τισ ςκζψεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, κακϊσ και να υποβάλουν ερωτιςεισ ςτον Ρρόεδρο ςχετικζσ με τθ ςχολικι και κοινωνικι τουσ ηωι, τουσ ςτόχουσ και τα οράματά τουσ...

Σηα ξεπνξηάδ ησλ εηδήζεσλ ζηηο
6:00 κ. κ. θαη ζηηο 8:00 κ. κ. δελ ππάξρνπλ ππόηηηινη ή δηεξκελέαο θαη έηζη δελ

Γμείξ μη θςθμί κα απμθηήζμομε ηε δηθή
μαξ θαθεηένηα.

Θα ζέιακε λα έρνπκε πνδειαηνδξόκην ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο πόιεο καο.
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11 Νοεμβρίου 2010
Εκδρομι ςτο Αρχαίο Ιδάλιον
Μακθτζσ μασ ζλαβαν μζροσ ςτθν εκπαιδευτικι και ψυχαγωγικι εκδρομι ςτο Αρχαίο Λδάλιον. Επιςκζφκθκαν το Τοπικό Μουςείο και τα ερείπια του Αρχαίου Λδαλίου και ακολοφκωσ πζραςαν ςτιγμζσ αναψυχισ ςτο εςτιατόριο
«Ευκάλυπτοι».

3 Δεκεμβρίου 2010
Επίςκεψθ ςτθν Παναγία τθσ Αςίνου
Θ Γϋ Ομάδα επιςκζφκθκε με τθ δαςκάλα τθσ, κα Οριάνα, τθν Ραναγία τθσ Αςίνου.

8 Δεκεμβρίου 2010
«Εβδομάδα Εκελοντιςμοφ»
Μζςα ςτα πλαίςια τθσ «Εβδομάδασ Εκελοντιςμοφ» θ Σχολι επιςκζφκθκε το «Μζλακρον
Ευγθρίασ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κφπρου».
Οι μακθτζσ μασ ςτόλιςαν εκελοντικά τουσ χϊρουσ του Γθροκομείου με χριςτουγεννιάτικα
ςτολίδια και ςτθ ςυνζχεια τραγοφδθςαν. Ακολοφκωσ με ςυγκίνθςθ και αγάπθ τουσ ςζρβιραν γεφμα και επιδόρπιο, που ετοίμαςε θ τάξθ Μ3 μαηί με τον Κακθγθτι των Μαγειρικϊν Τεχνϊν.

20

15 Δεκεμβρίου 2010
Εκκλθςιαςμόσ
Το Γυμνάςιο τθσ Σχολισ και θ μακιτρια τθσ Δϋ Δθμοτικοφ μετζβθςαν μαηί με τουσ κακθγθτζσ τουσ ςτθν Εκκλθςία των Αγίων Ράντων ςτθ Μακεδονίτιςςα.

15 Δεκεμβρίου 2010
Εκδρομι ςτθ Χοιροκοιτία
Θ Γϋ Ομάδα ςυμμετείχε ςτθν εκπαιδευτικι
εκδρομι που διοργάνωςε το Αϋ Δθμοτικό Μακεδονίτιςςασ ςτθ Χοιροκοιτία.

16 Δεκεμβρίου 2010 Εκκλθςιαςμόσ
Θ Γϋ Ομάδα πιγε μαηί με τθν κα Οριάνα ςτθν Εκκλθςία των Αγίων Ράντων ςτθ Μακεδονίτιςςα.
16 Δεκεμβρίου 2010
Επίςκεψθ ςτο Τπουργείο Εργαςίασ
και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
Οι μακθτζσ τθσ Σχολισ, θ Διευκφντρια και εκπαιδευτικοί ςτόλιςαν κατόπιν πρόςκλθςθσ τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κασ Σωτθροφλασ Χαραλάμπουσ, το Χριςτουγεννιάτικο Δζντρο
του Υπουργείου με ςτολίδια που φιλοτζχνθςαν οι
ίδιοι οι μακθτζσ.

19 Ιανουαρίου 2011
Θμζρα Μνιμθσ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου:
Επίςκεψθ ςτθν Ιερά Αρχιεπιςκοπι Κφπρου
Οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου
επιςκζφκθκαν μαηί με κακθγθτζσ τθν Λερά Αρχιεπιςκοπι Κφπρου και το Μδρυμα Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου.
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26 Ιανουαρίου 2011
Επίςκεψθ ςτο Γθροκομείο «Μζλακρον Ευγθρίασ
Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Κφπρου»
Στθν επίςκεψι τουσ ςτο Γθροκομείο τα
παιδιά παρακολοφκθςαν τθν παρουςίαςθ μακθτϊν του Γϋ Δθμοτικοφ Kαϊμακλίου με κζμα τθν
Οδικι Αςφάλεια και ςυνεργάςτθκαν φιλικά.

27 Ιανουαρίου 2011
Επίςκεψθ των μακθτϊν του Γυμναςίου ςτο Αρχιτεκτονικό Γραφείο
«Φεραίου και υνεργάτεσ»
Στα πλαίςια του μακιματοσ τθσ Τεχνολογίασ του κου Ανδρζα Αντωνίου οι μακθτζσ τθσ Αϋ
και Γϋ Γυμναςίου επιςκζφκθκαν το Αρχιτεκτονικό Γραφείο «Φεραίου και Συνεργάτεσ». Εκεί παρακολοφκθςαν τον τρόπο ςχεδιαςμοφ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων με το πρόγραμμα AutoCAD και
ενθμερϊκθκαν για τθ διαδικαςία που ακολουκείται για τθν εκτζλεςθ, εκτφπωςθ και παρουςίαςθ
των ςχεδίων ςτθν τελικι τουσ μορφι ςε πελάτεσ.

1θ Φεβρουαρίου 2011
Εκδρομι ςτα Χιόνια
Θ Γ’ τάξθ μαηί με τισ δαςκάλεσ τθσ πραγματοποίθςε εκπαιδευτικι και ψυχαγωγικι εκδρομι ςτο χιονιςμζνο Τρόοδοσ.
Θ εκδρομι εντάχκθκε μζςα ςτα πλαίςια τθσ
ενότθτασ «Ο χειμϊνασ» που ςυμπεριλάμβανε
όχι μόνο τισ καιρικζσ ςυνκικεσ του χειμϊνα, αλλά και το ρουχιςμό και τισ δραςτθριότθτεσ του
κακενόσ τθ ςυγκεκριμζνθ αυτι εποχι. Τα παιδιά
επιςκζφκθκαν τθν πλατεία του Τροόδουσ, διαςκζδαςαν παίηοντασ χαροφμενα ςτα χιόνια και
φτιάχνοντασ χιονάνκρωπο. Ακολοφκωσ γευμάτιςαν ςε τοπικό κζντρο.
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4 Φεβρουαρίου 2011
υμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σάλαντο»
του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Λευκωςίασ
Οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου ςυμμετείχαν επιτυχϊσ ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΥΡΡ
«Τάλαντο» μαηί με μακθτζσ άλλου ςχολείου.
Στο Μουςείο είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν και να βιϊςουν μζςα από δραςτθριότθτεσ τθ
διαδικαςία παραγωγισ και επεξεργαςίασ του χαλκοφ ςτθν Αρχαία Κφπρο, αλλά και τθσ εμπορίασ
του ςε χϊρεσ ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου.

11 Φεβρουαρίου 2011
Επίςκεψθ ςτο Αϋ Δθμοτικό Μακεδονίτιςςασ
Οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ επιςκζφκθκαν με τθν κα Οριάνα το Αϋ Δθμοτικό Μακεδονίτιςςασ,
όπου και παρακολοφκθςαν μαηί με άλλουσ μακθτζσ τθ διάλεξθ υπεφκυνθσ από το Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ ςχετικά με τθ φφτευςθ λαχανικϊν και διάφορων φυτϊν
ςτο ςχολικό χϊρο. Οι μακθτζσ βάςει αυτϊν των οδθγιϊν φφτεψαν τα δικά τουσ λαχανικά ςτθ Σχολι
Κωφϊν, τα οποία και περιποιοφνται τακτικά.

25 Φεβρουαρίου 2011
Επίςκεψθ ςτο Δθμοτικό Χρυςελεοφςασ
Στα πλαίςια του προγράμματοσ Ρροαγωγισ
Υγείασ ςυναντικθκε θ Σπυροφλα Τιμοκζου, μακιτρια τθσ Δϋ Δθμοτικοφ, με μακιτριεσ τθσ Ζνταξθσ από τα
Δθμοτικά Χρυςελεοφςασ, Κοράκου και Ραλιομετόχου.
Θ δεφτερθ ςυνάντθςι τουσ ζγινε ςτθ Σχολι Κωφϊν με ςκοπό να αναπτφξουν φιλίεσ, να μοιραςτοφν
εμπειρίεσ, αλλά και να γνωρίςουν και να αποδεχτοφν
τθν ταυτότθτά τουσ ωσ κωφϊν ατόμων.
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23 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ των μακθτϊν τθσ Μ3 ςε Αρτοποιείο
Στα πλαίςια του μακιματοσ των Μαγειρικϊν Σεχνϊν οι μακθτζσ τθσ Μ3 παρακολοφκθςαν ςε
ζνα Αρτοποιείο τον τρόπο παραςκευισ τθσ «Ρίττασ τθσ Σάτηιθσ» μαηί με τον Κακθγθτι τουσ, κο Γιάννθ Χατηθμιχαιλ. Στθ ςυνζχεια ςυμμετείχαν και οι ίδιοι με πολφ ενκουςιαςμό ςτθ διαδικαςία παραςκευισ και πακεταρίςματοσ των πιττϊν, για να διατεκοφν προσ πϊλθςθ.

28 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ ςτθν Ιερά Μθτρόπολθ Σαμαςςοφ και Ορεινισ
Πλα τα παιδιά τθσ Σχολισ Κωφϊν ςτα πλαίςια του Ζτουσ Εκελοντιςμοφ επιςκζφκθκαν μαηί με
τθ Διευκφντρια, κακθγθτζσ και δαςκάλουσ τθν Λερά Μθτρόπολθ Ταμαςςοφ και Ορεινισ, για να ενθμερωκοφν για το ιεραποςτολικό και φιλανκρωπικό ζργο του Μθτροπολίτθ Θςαΐα
Ο ίδιοσ μασ ζδειξε ζνα φιλμ, ςτο οποίο παρακολουκιςαμε το ςυγκλονιςτικό οδοιπορικό του
μαηί με άλλουσ εκελοντζσ ςτθν Κζνυα, ςτθ Σρι Λάνκα, ςτθ Βόρειο Ιπειρο, ςτθν Τανηανία και ςτο
Λράκ, όπου βοικθςε πλθγζντεσ από το τςουνάμι, τον πόλεμο, αλλά και φτωχοφσ. Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και προςφορά ενόσ δϊρου από τθν Ρρόεδρο του Κεντρικοφ Μακθτικοφ Συμβουλίου τθσ Σχολισ, Σπυροφλα Τιμοκζου, ςτο Μθτροπολίτθ Θςαΐα. Αυτόσ με τθ ςειρά του δϊριςε ςε
όλουσ μασ εικόνεσ και βιβλία.
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Επίζκετη ζηον Μηηποπολίηη Σαμαζζού
Ο Ανπημακδνίηεξ Ταμαζζμύ μαξ είπε πμιιέξ ηζημνίεξ.
Αοηόξ πήγε ζηεκ πώνα ζημ Ινάθ, ηεκ Σνη Λακθα, ηεκ Κέκοα,
ηεκ Βόνεηα ‘Ηπεηνμ. Πήγε ζε αοηέξ ηηξ πώνεξ, επεηδή είπε
πμιιμύξ πόιεμμοξ, θηώπεηα, πείκα, δεκ είπε νμύπα, θαγεηό,
ζπίηη, θάνμαθα θ.ά. Αοηόξ πήγε εθεί θαη πήνε πνάγμαηα, όπςξ
νμύπα, θαγεηό, ιεθηά, θάνμαθα θαη ηα έδςζε ζε θηςπμύξ. Ο
Γνοζνόξ Σηαονόξ βμήζεζε θαη μάδερε ηα πνάγμαηα.
Ο Μεηνμπμιίηεξ Ηζαΐαξ είκαη πανμύμεκμξ, επεηδή βμήζεζε ηηξ πώνεξ. Γίκαη εζειμκηήξ, επεηδή δίκεη δώνα αιιά δεκ
παίνκεη ιεθηά. Ο Μεηνμπμιίηεξ Ηζαΐαξ βμεζμύζε 19 πνόκηα.
Όηακ εμείξ πήγαμε, αοηόξ έκηςζε πανμύμεκμξ επεηδή αγαπά ηα
παηδηά.
Γμείξ είπαμε «εοπανηζηώ» θαη ημο δώζαμε έκα δώνμ. Ο
Μεηνμπμιίηεξ Ηζαΐαξ άκμηλε ημ δώνμ θαη ζογθηκήζεθε. Τμο
άνεζε ημ δώνμ μαξ.

Σπονμύια Τημμζέμο, Δ4
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30 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Αγϊνοσ τθσ Ε.Ο.Κ.Α.
Μακθτζσ τθσ Σχολισ επιςκζφκθκαν το Μουςείο Αγϊνοσ τθσ Ε.Ο.Κ.Α.
Στισ αίκουςεσ του Μουςείου τα παιδιά είδαν μεταξφ άλλων προςωπικά αντικείμενα, όπλα,
φωτογραφίεσ των ζνδοξων αγωνιςτϊν και αναπαραςτάςεισ ιςτορικϊν χϊρων.

5 Απριλίου 2011
υμμετοχι ςτο πρόγραμμα Εκελοντιςμοφ του ΤΠΠ
Το ΥΡΡ διοργάνωςε πρόγραμμα με κζμα τον Εκελοντιςμό, το οποίο αποςκοποφςε τόςο
ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ όςο και ςτθν προβολι του εκελοντικοφ ζργου τθσ Κφπρου.
Μετά το τραγοφδι «Μίλα μου», το οποίο ερμινευςε με μεγάλθ επιτυχία ςτθ Νοθματικι θ
Σοφία Σουλοφπα, οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν ολιγόλεπτθ παρουςίαςθ από Υπεφκυνθ του προγράμματοσ. Στθ ςυνζχεια θ κα Σταυροφλα Κεοφάνουσ, Δαςκάλα τθσ Νοθματικισ Γλϊςςασ, παρζδωςε μακιματα Νοθματικισ ςτουσ παρευριςκόμενουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ άλλων ςχολείων.

7 Απριλίου 2011
Εκδρομι ςτθν Αγία Νάπα
Τα παιδιά του γυμναςίου και θ μακιτρια τθσ Δϋ Δθμοτικοφ, Σπυροφλα Τιμοκζου, ζλαβαν μζροσ μαηί με κακθγθτζσ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι και ψυχαγωγικι εκδρομι ςτθν Αγία Νάπα.
Επιςκεφκικαμε το φθμιςμζνο Μουςείο «Κάλαςςα», το οποίο μασ εντυπωςίαςε με τα εκκζματά του, όπωσ το ιςτορικό καράβι «Κερφνεια ΛΛ», φϊκιεσ, τόννοσ, δελφίνια, όςτρακα, κ.ά.,
Μετά τθν επίςκεψι μασ ςτο Μουςείο γευματίςαμε ςε κζντρο του Ρρωταρά, όπου θ κζα τθσ κάλαςςασ και ο κακαρόσ αζρασ μασ χάριςαν ςτιγμζσ αναψυχισ.
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15 Απριλίου 2011
Επίςκεψθ ςτθν Ιερά Μθτρόπολθ Σαμαςςοφ και Ορεινισ
Μακθτζσ τθσ Σχολισ επιςκζφκθκαν τθν Λερά Μθτρόπολθ Ταμαςςοφ και Ορεινισ με ςκοπό να παραδϊςουν ςτο Μθτροπολίτθ Θςαΐα το ποςό που ςυγκζντρωςαν για τα κφματα του καταςτροφικοφ ςειςμοφ και του
τςουνάμι ςτθν Λαπωνία.

χολι Κωφϊν
Λευκωςία

13 Απριλίου 2011
Μθτροπολίτθ
Σαμαςςοφ και Ορεινισ
κ. Ηςαΐα

Πανιερϊτατε,
Εμείσ τα παιδιά τθσ χολισ Κωφϊν ευχαριςτοφμε που μασ μιλιςατε για το
εκελοντικό ςασ ζργο. Σα παιδιά τθσ χολισ Κωφϊν αιςκανόμαςτε ςυγκίνθςθ, επειδι μασ άρεςαν οι ιςτορίεσ ςασ. Πιςτεφουμε τισ ιςτορίεσ ςασ!
Εμείσ μαηζψαμε λεφτά για τα κφματα του ςειςμοφ ςτθν Ιαπωνία. Θζλουμε να ςασ δϊςουμε τα λεφτά.
ασ προςκαλοφμε να ζρκετε επίςκεψθ ςτο ςχολείο μασ.
Ευχαριςτοφμε και ςασ ευχόμαςτε ΚΑΛΟ ΠΑΧΑ!

Με αγάπθ
το Μακθτικό υμβοφλιο τθσ χολισ Κωφϊν

Σπυροφλα Τιμοκζου, Δ4
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9 Μαΐου 2011
Επίςκεψθ ςτθν Ιερά
Αρχιεπιςκοπι Κφπρου

Θ Γ και Δϋ Τάξθ Δθμοτικοφ επιςκζφκθκαν τθν Λερά Αρχιεπιςκοπι Κφπρου. Εκεί είδαν δωμάτια τθσ Ραλιάσ Αρχιεπιςκοπισ, τα
οποία ιταν ανοιχτά για πρϊτθ φορά για το
κοινό, όπωσ το δωμάτιο του Αρχιεπιςκόπου
Κυπριανοφ, το Ναό του Αγ. Λωάννθ, το διαμζριςμα του Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γϋ, το
Μικρόν και Μεγάλον Συνοδικόν, κακϊσ και το
δωμάτιο υποδοχισ Επιςιμων και Αξιωματοφχων.
13 Μαΐου 2011
Επίςκεψθ ςτθ Φρουταρία
Οι μακθτζσ τθσ Γϋ Τάξθσ επιςκζφκθκαν μια Φρουταρία ςτα πλαίςια του μακιματοσ των Οικοκυρικϊν με ςκοπό να γνωρίςουν τισ υγιεινζσ τροφζσ και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτον υγιι τρόπο
ηωισ. Με τα λαχανικά που αγόραςαν οι μακθτζσ ζφτιαξαν ςαλάτα.

18 Μαΐου 2011
Επίςκεψθ ςτθν Ζκκεςθ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ
και ςτο Αρχοντικό του Χατηθγεωργάκθ Κορνζςιου
Στθν Ζκκεςθ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου παρατιρθςαν και καφμαςαν
φθμιςμζνουσ πίνακεσ, ςπακιά, παλιά βιβλία, αντικείμενα των Φιλελλινων κ.ά.
Ακολοφκωσ ξεναγικθκαν ςτο Αρχοντικό του
Δραγομάνου Χατηθγεωργάκθ Κορνζςιου,

28

4. Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ
Β. Εντόσ χολισ
23 επτεμβρίου 2010
Επίςκεψθ των Εταίρων τθσ Ομάδασ Creart του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Grundvig
Τθ Σχολι μασ επιςκζφκθκαν Εταίροι τθσ Ομάδασ Creart του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ
Grundvig. Οι Εταίροι, οι οποίοι προζρχονταν από τθ Γαλλία, τθν Λταλία και το Βζλγιο, ξεναγικθκαν ςτο ςχολείο και ακολοφκωσ παρακολοφκθςαν χορό και τραγοφδι από τουσ μακθτζσ μασ.

29 επτεμβρίου 2010
«Θ ενςωμάτωςθ των ατόμων με απϊλεια ακοισ
ςτθν κοινωνία»
ωσ κζμα τθσ τθλεοπτικισ εκπομπισ «υν πλθν»
Το ΛΚ γφριςε πλάνα από το ςχολικό χϊρο, τθ
Διευκφντρια, το Ρροςωπικό και τουσ μακθτζσ με
ςκοπό τθν παρουςίαςι τουσ ςτθν τθλεοπτικι εκπομπι «Συν πλθν».
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9 Δεκεμβρίου 2010
Επίςκεψθ Φοιτθτϊν και Κακθγθτϊν του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ
Φοιτθτζσ και Κακθγθτζσ, οι οποίοι ειδικεφονται ςτα άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ, γνϊριςαν από κοντά τον τρόπο λειτουργίασ του ςχολείου, αλλά και τισ υπθρεςίεσ
που παρζχει.
20 Δεκεμβρίου 2010
Επίςκεψθ Ινςτιτοφτου “Accounting 4U”
Με τθν ευκαιρία των Χριςτουγζννων, ομάδα μακθτϊν του “Accounting 4U” Institute μαηί με
το Διευκυντι τουσ, κφριο Σάββα Γιάγκου, επιςκζφκθκαν τθ Σχολι και ζδωςαν δϊρα ςτα παιδιά.
Τα παιδιά τουσ παρουςίαςαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο φαίνεται, τουσ ζδωςε κάποια μθνφματα όπωσ τα πιο κάτω:

Αγαπεημί μαξ,
Η επίζθερή μαξ ζηε Σπμιή ζαξ μαξ γέμηζε με Φνηζημογεκκηάηηθα μεκύμαηα. Σηόπμξ
ήηακ κα ζαξ πνμζθένμομε αγάπε. Δεκ λένς ακ ημ πεηύπαμε. Τμ ζίγμονμ όμςξ είκαη όηη εηζπνάλαμε ΑΓΑΠΗ.
"Φίιηα ζπίνηα ακαμμέκα .... " μη ζηίπμη ημο ηναγμοδημύ ζαξ πανάθςζακ ηεκ θανδηά θαη ημ
μοαιό μαξ.

28 Ιανουαρίου 2011
Επίςκεψθ μακθτϊν του Ενιαίου Λυκείου Κφκκου Βϋ
Μακθτζσ δφο τμθμάτων και τθσ Ειδικισ Μονάδασ επιςκζφκθκαν το ςχολείο ςτα πλαίςια του
Εκελοντιςμοφ και παρακολοφκθςαν πρόγραμμα από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ τθσ
Σχολισ Κωφϊν. Αυτοί με τθ ςειρά τουσ τραγοφδθςαν δφο τραγοφδια ςτθ Νοθματικι.
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Άξιο αναφοράσ είναι ότι ςε διιμερο
παηαράκι που οργάνωςαν ςτο ςχολείο τουσ
ςυγκζντρωςαν το ςυμβολικό ποςό των 500
Ευρϊ, το οποίο πρόςφεραν ςτθ Σχολι για τισ
ανάγκεσ τθσ οργάνωςθσ καταςκινωςθσ για
τουσ κωφοφσ.

28 Ιανουαρίου 2011
Εκελοντικι παρουςίαςθ μακθτϊν του Γυμναςίου Μακεδονίτιςςασ ςτθ χολι Κωφϊν
Μια εκδιλωςθ για να τιμθκεί θ Γιορτι των Γραμμάτων ζγινε ςτθ Σχολι ςτα πλαίςια του
Ολοιμερου Σχολείου. Θ εκδιλωςθ ζγινε ςε ςυνεργαςία με το Σφνδεςμο Γονζων του Γυμναςίου
Μακεδονίτιςςασ και ςτα πλαίςια του προγράμματοσ GRUNDWIG.
Θ ςυγγραφζασ Γιόλα Δαμιανοφ-Ραπαδοποφλου διάβαςε ςτα παιδιά αποςπάςματα από το
βιβλίο τθσ «Θ απαγωγι του Γκάπι» και ςτθ ςυνζχεια θ εικονογράφοσ Αλεξάντρα ΧριςτοδοφλουΧαραλάμπουσ τουσ ζδειξε τεχνικζσ εικονογράφθςθσ. Ακολοφκωσ όλα τα παιδιά εικονογράφθςαν
αποςπάςματα από το βιβλίο. Σθμειωτζον ότι τα παιδιά του Γυμναςίου Μακεδονίτιςςασ δραματοποίθςαν με μεγάλθ επιτυχία ςκθνζσ του βιβλίου τθσ εν λόγω ςυγγραφζα.

1θ Φεβρουαρίου 2011
Επίςκεψθ του κφριου Διμου Ελευκερίου
ςτθ χολι Κωφϊν
Ο κ. Διμοσ Ελευκερίου προςκλικθκε ςτθ Σχολι
μασ με αφορμι τθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ τθσ Νοθματικισ Γλϊςςασ ςτουσ μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου μζςα ςτα πλαίςια του μακιματοσ των Νζων Ελλθνικϊν.
Ο κοσ Ελευκερίου, αφοφ ζκανε μια αναδρομι
ςτο παρελκόν, εξιςτόρθςε ςτουσ μακθτζσ βιϊματα από τθν παιδικι, τθ μακθτικι, αλλά και τθν επαγγελματικι του ηωι. Μετά παρουςίαςε τον αγϊνα, για τον
οποίο μόχκθςε ο ίδιοσ και άλλοι κωφοί, με ςτόχο τθν
αναγνϊριςθ τθσ Κυπριακισ Νοθματικισ Γλϊςςασ.
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10 Φεβρουαρίου 2011
Επίςκεψθ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου ςτθ χολι
Κατόπιν πρόςκλθςθσ ζχει προςζλκει ςτο ςχολείο μασ μία Αςτυνομικόσ, θ οποία και παρουςίαςε ςτουσ μακθτζσ ςτατιςτικά δεδομζνα ςχετικά με τα τροχαία δυςτυχιματα των τελευταίων
χρόνων ςτθν Κφπρο. Μίλθςε επίςθσ για τρόπουσ αςφάλειασ ςτο δρόμο και τθν καλλιζργεια οδικισ
ςυνείδθςθσ. Μετά το πζρασ τθσ παρουςίαςθσ οι μακθτζσ είδαν φιλμάκια που αποτελοφν αναπαραςτάςεισ αλθκινϊν δυςτυχθμάτων με ςκοπό τον προβλθματιςμό των μακθτϊν.

18 Φεβρουαρίου 2011
Επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθ χολι
Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςτθν «Ενιαία Εκπαίδευςθ» ενδιαφζρκθκαν να γνωρίςουν τα παιδιά
και να ενθμερωκοφν για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Σχολισ.

28 Φεβρουαρίου 2011 – 4 Μαρτίου 2011
Εβδομάδα Εργαςίασ
Δφο μακιτριεσ από το Ενιαίο Λφκειο Κφκκου Βϋ επζδειξαν ενδιαφζρον να γνωρίςουν από
κοντά κωφοφσ μακθτζσ, να παρακολουκιςουν τον τρόπο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των ατόμων
με πρόβλθμα ακοισ, αλλά και να επικοινωνιςουν μαηί τουσ.

10 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ τθσ Εκελοντικισ Οργάνωςθσ UNICEF
Μζλθ τθσ UNICEF επιςκζφκθκαν το ςχολείο μασ με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ χρθμάτων
για τθν οργάνωςι τουσ. Μακθτζσ και μακιτριεσ, δάςκαλοι και κακθγθτζσ προςζφεραν τθ δικι τουσ βοικεια αγοράηοντασ διάφορα προϊόντα τθσ UNICEF.
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16 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ ςτο Πάρκο Οδικισ Αςφάλειασ

Τα παιδιά τθσ Γϋ Τάξθσ πραγματοποίθςαν μια εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Ράρκο Οδικισ
Αςφάλειασ ςτθν Αγλαντηιά.
Ο Αςτυνόμοσ κ. Αλεξάνδρου τουσ μίλθςε για τον αςφαλι τρόπο κυκλοφορίασ των ανκρϊπων τθν θμζρα και τθ νφχτα, κακϊσ και για τον αςφαλι τρόπο οδιγθςθσ του ποδθλάτου. Στον
ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο αυτοφ του πάρκου οι μακθτζσ οδιγθςαν αυτοκινθτάκια υπό τθν
κακοδιγθςθ του κ. Αλεξάνδρου.

18 Μαρτίου 2011
Επίςκεψθ μακθτϊν του Δθμοτικοφ Αγ. Ιωάννθ
Μακθτζσ από το Δθμοτικό Αγ. Λωάννθ γνϊριςαν από κοντά τόςο τθν κουλτοφρα όςο και τθ
ςχολικι ηωι των κωφϊν ατόμων. Τα παιδιά όχι μόνο παρακολοφκθςαν τον τρόπο διεξαγωγισ του
μακιματοσ, αλλά και ςυνεργάςτθκαν με ηωθρό ενδιαφζρον λαμβάνοντασ ζτςι και τα ίδια ενεργό
μζροσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
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21 Μαρτίου 2011
Ο Διμαρχοσ Ζγκωμθσ ςτο ςχολείο μασ

Ο Διμαρχοσ Ζγκωμθσ, κοσ Νίκοσ Ραυλίδθσ, επιςκζφκθκε τθ Σχολι μασ ςτα πλαίςια του Ζτουσ Εκελοντιςμοφ και μασ ζδωςε ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ
για το ιςτορικό τθσ Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ ςτθν Κφπρο.
Ο κοσ Ραυλίδθσ, ωσ Ειδικόσ Ραιδίατροσ, αλλά και
ωσ άνκρωποσ που βοθκά το ςυνάνκρωπό του, ίδρυςε
το 1977 το Κζντρο Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ.
Υπό αυτό το πρίςμα αποφαςίςαμε να διοργανϊςουμε Βραδιά Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ ςτισ 20 Μαΐου
2011 εκδθλϊνοντασ ζτςι τθ ςυμπαράςταςι μασ ςτα
άτομα που ζχουν ανάγκθ από το πολφτιμο αίμα.

Η επίσκευη τοσ Δημάρτοσ Έγκφμης στο στολείο μας
Ο Δήμανπμξ Έγθςμεξ ήνζε ζήμενα ζημ ζπμιείμ μαξ. Γίκαη παηδίαηνμξ. Ήνζε ζημ
ζπμιείμ μαξ, γηα κα μαξ μηιήζεη γηα ηεκ αημμδμζία. Μαξ είπε πμιιά πνάγμαηα. Μαξ είπε
όηη πμιιμί άκζνςπμη δίκμοκ αίμα θαη δίκμοκ ζε αοημύξ πμο πηοπμύκ, πμο ηναομαηίδμκηαη.
Μπμνμύκ κα δώζμοκ αίμα όζμη είκαη 17 – 64 πνμκώκ. Οη γηαηνμί δίκμοκ ημ αίμα μαξ
μόκμ ζε ακζνώπμοξ πμο έπμοκ ηεκ ίδηα μμάδα αίμαημξ με εμάξ, π. π. ΑΒ+ΑΒ. Όηακ είμαζηε άννςζημη, π.π. έηηξ, δεκ μπμνμύμε κα δίκμομε αίμα.
Σομθςκήζαμε κα δημνγακώζμομε αημμδμζία ζημ ζπμιείμ μαξ θαη κα ένζμοκ εζειμκηέξ αημμδόηεξ κα δώζμοκ αίμα. Υπμζπεζήθαμε όηη όηακ γίκμομε 17 εηώκ ζα γίκμομε αημμδόηεξ.
Κςκζηακηίκμξ Τνύθςκμξ, Μ3

11 Μαΐου 2011
Φοιτθτζσ ςτθ χολι Κωφϊν
Κακθγθτζσ και φοιτθτζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Λευκωςίασ επιςκζφκθκαν τθ Σχολι, για να ενθμερωκοφν για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ, τθν εκπαίδευςθ κωφϊν ατόμων, κακϊσ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ.
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30 Μαΐου 2011
Επίςκεψθ Σουρκοκυπρίων ςτθ χολι Κωφϊν
Υλοποιϊντασ το ςτόχο του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ για τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ
των δφο κοινοτιτων που ηουν ςτθν Κφπρο προςκλικθκαν ςτθ Σχολι δφο Τουρκοκφπριοι. Αυτοί ηουν
και εργάηονται ςτθ Βόρεια Κφπρο και είχαν τθν τιμι να μασ μιλιςουν, και μάλιςτα ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, για τισ εμπειρίεσ τουσ πριν και μετά τθν ειςβολι, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ.
Οι μακθτζσ μασ τουσ υπζβαλαν ερωτιςεισ και ζδωςαν τα δικά τουσ μθνφματα για ειρθνικι
και αδελφικι ςυμβίωςθ, για αγάπθ και φιλία, μζςα από τισ ηωγραφιζσ τουσ, τισ οποίεσ και χάριςαν
ςτουσ προςκεκλθμζνουσ μασ. Πλοι μασ ςυγκινθκικαμε και διαπιςτϊςαμε πόςα κοινά χαρακτθριςτικά υπάρχουν ανάμεςά μασ, αλλά και ότι θ επικυμία για ςυμβίωςθ των ΕΚ και των ΤΚ ςε μια ενωμζνθ Κφπρο είναι αμοιβαία. Βζβαια, μετά τθ ςυηιτθςθ που ζγινε, εκδθλϊκθκε θ επικυμία από τα παιδιά να γνωρίςουν ΤΚ κωφοφσ μακθτζσ και ενιλικεσ – μια επικυμία που κα πραγματοποιθκεί ςτθν
επόμενθ ςυνάντθςι μασ …

30 και 31 Μαΐου 2011
Επίςκεψθ μακθτϊν του Ηϋ Δθμοτικοφ χολείου Αρχαγγζλου
Μακθτζσ του Ηϋ Δθμοτικοφ Αρχαγγζλου απεκόμιςαν ςθμαντικζσ εμπειρίεσ από τθν επίςκεψι τουσ ςτο ςχολείο μασ, κακϊσ είχαν τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με τουσ μακθτζσ
μασ, να μιλιςουν και να ςυνεργαςτοφν ευχάριςτα ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ.
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5. Σο ωραίο ςτθ ηωι μασ – Ζργα τζχνθσ

Ομαδικι εργαςία μακθτϊν Μ1

Ομαδικι εργαςία μακθτϊν Μ3
36

Σοφία Σουλοφπα Μ3

Κωνςταντίνοσ Τρφφωνοσ Μ3

Χρίςτοσ Μαρταςίδθσ, Γ1
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Χριςτίνα Κατςιάρτου Μ1

Ομαδικι εργαςία μακθτϊν Μ3

Κανάςθσ Ανδρζου, Μ1
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Ομαδικι εργαςία μακθτϊν Μ3

Σπυροφλα Τιμοκζου, Δ1

Κωνςταντίνοσ Τρφφωνοσ, Μ3
39

Χρυςόςτομοσ Τςίγκθσ, Γ1

Σάββασ Κουςίδθσ, Γ1
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Σπυροφλα Τιμοκζου, Δ1

Χρίςτοσ Μαρταςίδθσ, Γ1
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6. υμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ, προγράμματα,
ςυνζδρια και αγϊνεσ
23 Φεβρουαρίου 2011
υμμετοχι τθσ Μ3 ςτο μακθτικό ςυνζδριο τθσ
Γϋ Σεχνικισ χολισ
Αρχαγγζλου
Οι μακθτζσ τθσ Μ3 ζλαβαν μζροσ ςτο μακθτικό ςυνζδριο που διοργάνωςε θ Τεχνικι Σχολι
Μακάριοσ Γϋ με κζμα ζναν από τουσ ςτόχουσ του ΥΡΡ: «Σεβαςμόσ – Ευκφνθ – Αλλθλεγγφθ».
Οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν τισ γενικζσ εργαςίεσ του ςυνεδρίου και ακολοφκωσ ζλαβαν ενεργό μζροσ ςε βιωματικό εργαςτιρι, ςτο οποίο ο κακθγθτισ των Μαγειρικϊν Τεχνϊν μίλθςε για
τισ εμπειρίεσ του ςτθ Σχολι Κωφϊν. Ο Κϊςτασ παρουςίαςε τισ δικζσ του εντυπϊςεισ από το μάκθμα των Μαγειρικϊν Τεχνϊν και θ Σοφία τραγοφδθςε ςτθ Νοθματικι το τραγοφδι «Μίλα μου».
4 Μαρτίου 2011
υμμετοχι τθσ Μ3 ςτο Μακθτικό υνζδριο του Λυκείου Παλιομετόχου
Θ προςπάκεια των μακθτϊν μασ να ςυμμετάςχουν ςτο Συνζδριο που διοργάνωςε το Λφκειο
Ραλιομετόχου με κζματα «εβαςμόσ – Ευκφνθ – Αλλθλεγγφθ» και «Εκελοντιςμόσ» ςτζφκθκε με μεγάλθ επιτυχία.
Ο Κωνςταντίνοσ Τρφφωνοσ και θ Σοφία Σουλοφπα μίλθςαν ςτουσ παρευριςκομζνουσ για το
εκελοντικό ζργο τθσ Σχολισ, αλλά και για τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ωσ κωφά άτομα. Επίςθσ θ Σοφία τραγοφδθςε ςτθ Νοθματικι το τραγοφδι «Μίλα μου». Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνζδριο
ζμειναν ζκκαμβοι από τθν ευφυΐα, τισ ικανότθτεσ, το κάρροσ, αλλά και από τθν αποφαςιςτικότθτα
αυτϊν των παιδιϊν να εκπλθρϊςουν τα όνειρά τουσ ...

10 Μαρτίου 2011
υμμετοχι ςε Ακλθτικοφσ Αγϊνεσ
Ο Κϊςτασ Τρφφωνοσ ζλαβε μζροσ ςτουσ
Αγϊνεσ Στίβου Λυκείων ςτο άκλθμα τθσ ςφαιροβολίασ ςτο ΓΣΡ.
Αν και δεν κατάφερε να προκρικεί, εντοφτοισ απζδειξε ςε όλουσ ότι και οι κωφοί δφνανται να αςχολθκοφν με τον ακλθτιςμό, αλλά και
να διαγωνιςτοφν με τα ίδια κριτιρια, όπωσ άλλα
άτομα, τα οποία δεν αντιμετωπίηουν κάποια αναπθρία.
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17 Μαρτίου 2011
υμμετοχι μακθτϊν τθσ Μ1 ςε Προκριματικοφσ Αγϊνεσ Δρόμου 80 μζτρων των Γυμναςίων
Ο Χαράλαμποσ Κάρμιου και ο Αγαμζμνονασ Λοΐηου ςυμμετείχαν ςε Αγϊνεσ Στίβου Γυμναςίων
και ςυγκεκριμζνα ςτο Δρόμο 80m. Αν και δεν κατόρκωςαν να διακρικοφν, εντοφτοισ αιςκάνκθκαν
ικανοποιθμζνοι με τθν προςπάκεια που κατζβαλαν και τθ ςυμμετοχι τουσ με ακοφοντα παιδιά.

Project επιςτιμθσ: Ο λαχανόκθπόσ μασ

Οι μακθτζσ τθσ Γ’ και Δϋ Δθμοτικοφ ζλαβαν με τεράςτια επιτυχία μζροσ ςτο πρόγραμμα φφτευςθσ λαχανικϊν που κακιζρωςε το Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ. Το πρόγραμμα διιρκεςε ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά.
Τα παιδιά φφτεψαν ςιτάρι τον Οκτϊβριο και το παρακολουκοφςαν κάκε μινα καταγράφοντασ
τισ αλλαγζσ του. Τον Λοφνιο το κζριςαν, μάηεψαν τον καρπό και το άλεςαν. Κακ’ όλθ τθ χρονιά είχαν
τθν ευκαιρία να παρατθριςουν και να βιϊςουν τθ διαδικαςία παραγωγισ του.
Επίςθσ φφτεψαν λαχανικά όπωσ καρότα, κουλοφμπρα και μαροφλι και τα περιποιοφνταν ςυςτθματικά καταγράφοντασ μάλιςτα τισ παρατθριςεισ τουσ. Θ παραγωγι τουσ ιταν αξιόλογθ και περιλιφκθκε βζβαια ςτο κακθμερινό τουσ γεφμα.
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Ο ιαραλόθεπόο κνπ!

Φπηέςακε ιαραληθά ην Φεβξάξε ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ καο. Τα θόςακε
ην Μάην. Πήγακε ζην ιαραλόθεπν, θόςακε ηελ θνπινύκπξα, ην ζέιηλν θαη ην καξνύιη. Εκείο βγάιακε θσηνγξαθίεο ηα ιαραληθά θαη είδακε πσο κεγάισζαλ. Μεηά ηα παηδηά θαη νη δαζθάινη είδαλ ηα ιαραληθά θαη ηα παηδηά είπαλ: «Α!». Τα ιαραληθά είλαη σθέιηκα θαη βηνινγηθά, επεηδή είλαη ρσξίο θάξκαθα. Τα ιαραληθά
έρνπλ κέζα βηηακίλεο. Τα ιαραληθά είλαη πνιύ θξέζθα θαη εκείο θεξάζακε ηα παηδηά θαη ηνπο δαζθάινπο. Έθαγαλ ηελ θνπινύκπξα θαη όινη κνπ είπαλ όηη είλαη
ηέιεηα!

Σππξνύια Τηκνζένπ
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7. Ο πολφπλευροσ ρόλοσ τθσ χολισ Κωφϊν
27 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2010
υνφπαρξθ κωφϊν παιδιϊν με ακοφοντα παιδιά
ςε καταςκινωςθ ςτον Πρόδρομο

Για πρϊτθ φορά παιδιά με πρόβλθμα ακοισ θλικίασ 10 ζωσ 13 ετϊν, τα οποία φοιτοφν
ςτα γενικά ςχολεία ι ςτθ Σχολι Κωφϊν, ςυμμετείχαν ςτθν κακιερωμζνθ καταςκινωςθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ ςτον Ρρόδρομο.
Συνολικά ζλαβαν μζροσ 90 παιδιά, εκ των οποίων τα 15 ιταν κωφά / βαρικοα, ενϊ τα
υπόλοιπα ιταν ακοφοντεσ μακθτζσ τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. Ιταν εκπλθκτικό το ότι ακοφοντεσ και κωφοί / βαρικοοι επικοινωνοφςαν άψογα μεταξφ τουσ με τα χζρια και το ςτόμα χωρίσ
πρόβλθμα και μοιράηονταν όλοι μαηί ευχάριςτεσ εμπειρίεσ. Στθ διάρκεια τθσ καταςκινωςθσ οργανϊκθκε μάλιςτα πρόγραμμα μακθμάτων νοθματικισ γλϊςςασ, τθν οποία οι ακοφοντεσ όχι
μόνο ζμακαν, αλλά και εφάρμοςαν ςτθν κακθμερινι ςυναναςτροφι με τα άτομα με πρόβλθμα
ακοισ. Επιπλζον, οι μακθτζσ αςχολικθκαν με το χορό, το τραγοφδι, αλλά και με εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ ςτισ γφρω περιοχζσ του Ρροδρόμου.

Πώρ πέπαζα ηο καλοκαίπι ζηην καηαζκήνυζη
ζηον Ππόδπομο
Τν θαινθαίξη πήγα θαηαζθήλσζε ζηνλ πξόδξνκν.
Πέξαζα ηέιεηα! Είρε πνιιά παηδηά. Κάλακε αζηεία, παίδακε
παηρλίδηα, ηξαγνπδνύζακε θαη ρνξεύακε. Επίζεο πεγαίλακε
πνιιέο βόιηεο ζε δηάθνξα κέξε. Τν θαγεηό ήηαλ θαιό, αιιά δελ είρε παγσηά πνπ κνπ αξέζνπλ.
Δέθα κέξεο ήκνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε θαη πέξαζα
ηόζν σξαία πνπ δελ ήζεια λα θύγσ! Θέισ θη απηό ην θαινθαίξη λα μαλαπάσ θαηαζθήλσζε.
Χαξάιακπνο Κάξκηνπ
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27 - 30 Αυγοφςτου 2010
Θ “Κρουαηιζρα Αγάπθσ” του Ραδιομαρακωνίου
Στο διάςτθμα 27 ζωσ 30 Αυγοφςτου 2010 διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια των Εκδθλϊςεων
του Ραδιομαρακωνίου θ κακιερωμζνθ Κρουαηιζρα Αγάπθσ ςτθ Συρία και το Λίβανο.
Σε αυτι ζλαβαν μζροσ και κωφά /βαρικοα παιδιά: θ Σοφία Σουλοφπα, θ Σπυροφλα Τιμοκζου, θ αφαθλία Κουτροφλθ, ο Αγαμζμνονασ Λοΐηου, ο Γιάννθσ Κεοφάνουσ και ο Ραναγιϊτθσ
Φιλίππου. Τα παιδιά ςυνόδευςαν ο κακθγθτισ Αντρζασ Αντωνίου και θ διερμθνζασ Ραναγιϊτα
Κεμιςτοκλζουσ. Τα παιδιά ςυμμετείχαν με χαρά και κζφι ς διάφορεσ εκδθλϊςεισ, ενϊ δε δίςταςαν να επιδείξουν και το χορευτικό τουσ ταλζντο. Θ κρουαηιζρα είχε βεβαίωσ και εκπαιδευτικό
χαρακτιρα, αφοφ οι ςυμμετζχοντεσ επιςκζφκθκαν ςθμαντικά αξιοκζατα και ιςτορικοφσ χϊρουσ
τόςο του Λιβάνου όςο και τθσ Συρίασ.
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3 επτεμβρίου 2010
Σελετι Αποφοίτθςθσ
Στισ 3 Σεπτεμβρίου ολοκλθρϊκθκαν τα
ταχφρρυκμα μακιματα για Βοθκοφσ Μάγειρεσ
ςτο ΑΞΛΚ και ςτισ 6.30 μ. μ. ζγινε θ Τελετι Αποφοίτθςθσ.
Ραρευρζκθκαν ο Γενικόσ Διευκυντισ του
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κ. Γιϊργοσ Ραπαγεωργίου, ο Διευκυντισ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, κ. Στζλιοσ Στυλιανοφ, θ Διευκφντρια τθσ Σχολισ Κωφϊν κα Χρφςω Στυλιανοφ, θ Διευκφντρια και το προςωπικό του ΑΞΛΚ.
Αποφοίτθςαν: Λοφθσ Λοϊηίδθσ, Μαρκεττοφλα Τράττου, Σπφροσ Κουνοφςιθσ, Νικόλασ Γεωργίου, Μάριοσ Δθμθτρίου, Στζφανοσ Ραντελι,
Χρυςόςτομοσ Ψθλογζνθσ

6 - 9 επτεμβρίου 2010
εμινάριο για τθν Ζνταξθ μακθτϊν με απϊλεια ακοισ
ςτθ Μζςθ Γενικι και Μζςθ Σεχνικι Εκπαίδευςθ
Μζςα ςτα πλαίςια του Νόμου «Ρερί Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Ραιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ του
1999» θ Σχολι Κωφϊν διοργάνωςε το κακιερωμζνο διιμερο Σεμινάριο ςτθ Λευκωςία και ςτθ Λεμεςό. Σκοπό του ςεμιναρίου αποτελεί θ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που εμπλζκονται ςτο πρόγραμμα ζνταξθσ παιδιϊν με απϊλεια ακοισ ςτθ Μζςθ Γενικι και ςτθ Μζςθ Τεχνικι
Εκπαίδευςθ.
Το Σεμινάριο πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα, 6 Σεπτεμβρίου, και τθν Τρίτθ, 7 Σεπτεμβρίου,
ςτθ Σχολι Κωφϊν ςτθ Λευκωςία για τισ επαρχίεσ Λευκωςίασ, Λάρνακασ και Αμμοχϊςτου, και τθν
Τετάρτθ, 8 Σεπτεμβρίου, κακϊσ και τθν Ρζμπτθ, 9 Σεπτεμβρίου, ςτθν Γϋ Τεχνικι Σχολι Λεμεςοφ για
τισ επαρχίεσ Λεμεςοφ και Ράφου.
Το Σεμινάριο ςτζφκθκε με μεγάλθ επιτυχία και το παρακολοφκθςαν 150 εκπαιδευτικοί. Ρεριελάμβανε κζματα, όπωσ ακουολογία, παιδιά με κοχλιακά εμφυτεφματα, γλωςςικι ανάπτυξθ παιδιϊν με απϊλεια ακοισ, ψυχικι υγεία και κϊφωςθ, εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ και εμπειρίεσ ατόμων με πρόβλθμα ακοισ ςτα γενικά ςχολεία κ. ά.
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8 επτεμβρίου 2010
Κδρυςθ Κζντρου Νεότθτασ Νζων με απϊλεια ακοισ
Με πρωτοβουλία τθσ Σχολισ Κωφϊν και με προςπάκειεσ τθσ Β. Διευκφντριασ, κασ Χρυςάνκθσ
Δθμθτρίου - Σταφρου, ο Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Κζντρων Νεότθτασ (ΚΟΚΕΝ) ανακοίνωςε τθν ίδρυςθ
Κζντρου Νεότθτασ Νζων με απϊλεια ακοισ.
Θ ιδρυτικι ςυνζλευςθ πραγματοποιικθκε ςτθ Σχολι Κωφϊν ςτισ 8 Σεπτεμβρίου 2010. Σε αυτι παρευρζκθκαν τριάντα νζοι με απϊλεια ακοισ, δφο μζλθ των ΚΟΚΕΝ, θ Διευκφντρια τθσ Σχολισ
Κωφϊν, κα Χρφςω Στυλιανοφ, και θ Β. Δ. κα Χρυςάνκθ Δθμθτρίου. Θ ομάδα προχϊρθςε ςτθν εκλογι
τθσ Επιτροπισ που αποτελείται από τουσ εξισ: Μαρία Σαββίδου (Ρρόεδροσ), Κζκλα Νεοκλζουσ
(Αντιπρόεδροσ), Χρυςόςτομοσ Ψθλογζνθσ (Γραμματζασ), Λοΐηοσ Λοϊηίδθσ (Ταμίασ), Ανδρζασ Τομάηου
(Ζφοροσ Ακλθτιςμοφ), Ραναγιϊτα Ραναγιϊτου και Μαρία Αποςτολίδου (Μζλθ).

12 Οκτωβρίου 2010
υνεςτίαςθ με τθν ευκαιρία αφυπθρζτθςθσ του κ. Γιϊργου αββίδθ,
του κ. Παντελι Μακρι και τθσ κ. Μαρίασ Παπαγεωργίου
Ρραγματοποιικθκε ςυνεςτίαςθ ςτο εςτιατόριο «Εςτιάδεσ» με τθν ευκαιρία τθσ αφυπθρζτθςθσ του κ. Γιϊργου Σαββίδθ, τζωσ Διευκυντι τθσ Σχολισ Κωφϊν, του κ. Ραντελι Μακρι, Επικεωρθτι Ειδικισ Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ υπιρξε Ρρϊτοσ Δάςκαλοσ ςτθ Σχολι Κωφϊν, και τθσ κ. Μαρίασ
Ραπαγεωργίου, Ρρϊτθσ Δαςκάλασ ςτθ Σχολι Κωφϊν.
26 Οκτωβρίου 2010
Εκδιλωςθ υνεργατικοφ Σαμιευτθρίου Λευκωςίασ ςτο
Ξενοδοχείο Hilton Park
Σε ειδικι εκδιλωςθ που ζγινε ςτο Hilton Park το Διοικθτικό υμβοφλιο του υνεργατικοφ Σαμιευτθρίου Λευκωςίασ παρζδωςε ςτθ Διευκφντρια τθσ Σχολισ Κωφϊν το ποςό των 900 Ευρϊ ωσ
οικονομικι ενίςχυςθ μζςα ςτα πλαίςια τθσ ενεργοποίθςθσ του προγράμματοσ εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ.
29 Ιανουαρίου 2011
υηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ τθσ ΕΔΟΝ
Θ Διευκφντρια τθσ Σχολισ μαηί με μζλθ του προςωπικοφ και του ΤΕΣΚΡ ζλαβε μζροσ ςε ςυηιτθςθ «ςτρογγυλισ τραπζηθσ» που διοργάνωςε θ ΕΔΟΝ ςτο Ξενοδοχείο Hilton. Σκοπόσ τθσ ςυηιτθςθσ
ιταν να κατατεκοφν και να ςυηθτθκοφν ςφαιρικά απόψεισ και ειςθγιςεισ των φορζων και οργανϊςεων ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτουσ νζουσ με ειδικζσ ανάγκεσ και με προβλιματα υγείασ, αλλά
και τουσ μειονεκτοφντεσ νζουσ.
Ομιλθτζσ ςτθν εκδιλωςθ ιταν θ ζντιμοσ Υπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κα
Σωτθροφλα Χαραλάμπουσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ ΡΕΟ και ο Ρρόεδροσ τθσ Κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κοσ Ράμπθσ Κυρίτςθσ.
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11 Φεβρουαρίου 2011
Εκδιλωςθ διαφωτιςμοφ των κωφϊν για τον καρκίνο
Θ Τπθρεςία Μάκθςθσ και Κοινωνικισ Προζκταςθσ τθσ Σχολισ Κωφϊν ςε ςυνεργαςία με τθν
Παγκφπρια Οργάνωςθ Κωφϊν και το Κζντρο Νεότθτασ Ατόμων με Απϊλεια Ακοισ διοργάνωςε εκδιλωςθ με κζμα τον καρκίνο ςε άνδρεσ και γυναίκεσ.
Ομιλιτριεσ ιταν θ κ. Στζλλα Κυριακίδου, Ρρόεδροσ τθσ Europa Donna τθσ Κφπρου, και θ Δρ
Γιόλα Μάρκου, Ρακολόγοσ – Ογκολόγοσ. Τισ ομιλίεσ παρακολοφκθςαν 50 ενιλικεσ κωφοί. Μετά
τθν παρουςίαςθ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ.
17 Φεβρουαρίου 2011
Ομιλία του π. Κωνςταντίνου
Στθν παρουςία πολλϊν Κωφϊν ο π. Κωνςταντίνοσ μίλθςε για κζματα που ςχετίηονται με τα
μυςτιρια τθσ ορκόδοξθσ πίςτθσ, για τθν προετοιμαςία για τθ Κεία Εξομολόγθςθ, για τον οριςμό των
αμαρτιϊν, για τθν παραβολι του άςωτου υιοφ, κακϊσ και για τθ ςθμαςία τθσ παρουςίασ πνευματικοφ πατζρα ςτθ ηωι των ορκοδόξων Χριςτιανϊν. Ακολοφκθςε εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ και οι Κωφοί
υπζβαλαν πολλζσ ερωτιςεισ.

11 Μαΐου 2011
Θ Λυρικι κθνι Λεμεςοφ Κφπρου ςτθ χολι Κωφϊν
Μια κεςπζςια και μοναδικι Βραδιά Κλαςικισ Μουςικισ απόλαυςαν όλοι όςοι παρευρζκθκαν
ςτθ Σχολι Κωφϊν ακοφγοντασ καταξιωμζνουσ Κφπριουσ τενόρουσ και Κφπριεσ ςοπράνο τθσ Λυρικισ
κθνισ Λεμεςοφ Κφπρου.
Μουςικά ζργα των G. Verdi, G. Rossini, F. G. Lorca και άλλων ερμινευςαν θ Λόλθ Μουςτερι, ο
Μάριοσ Ανδρζου, θ Ταςοφλα Βορκά, ο Κυριάκοσ Σοφοκλζουσ και άλλοι χαρίηοντασ ςτουσ ακροατζσ
ανεπανάλθπτεσ μουςικζσ ςτιγμζσ. Τθ μουςικι εκδιλωςε διοργάνωςε ο Όμιλοσ Φίλων των Κωφϊν.
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20 Μαΐου 2011
Εκελοντικι Αιμοδοςία
Οι μακθτζσ τθσ Σχολισ αποφάςιςαν να
ςτείλουν το δικό τουσ μινυμα αγάπθσ διοργανϊνοντασ βραδιά Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ
ςε ςυνεργαςία με το Διμο Ζγκωμθσ.
Στθ Σχολι παρευρζκθκαν αρκετοί εκελοντζσ αιμοδότεσ, για να χαρίςουν ςτο
ςυνάνκρωπό τουσ ζνα πολφτιμο δϊρο ηωισ.

8. Φωτογραφίεσ τάξεων

Προςχολικι Ομάδα

Γ’ Ομάδα
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Δ’ Ομάδα

Ομάδα Μ1: Α’ Γυμναςίου
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Ομάδα Μ3: Γ’ Γυμναςίου

Ομάδεσ Μ1 και Μ3
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Γραμματειακό και άλλο Προςωπικό

Βοθκθτικό Προςωπικό
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9. Σο Προςωπικό τθσ χολισ Κωφϊν
ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΘ ΧΟΛΘ ΚΩΦΩΝ
Χρφςω Στυλιανοφ
ΒΟΘΘΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ
Ζλςθ Ρράισ
Γιάννθσ Γιαννακίδθσ
Χρυςάνκθ Δθμθτρίου Συνδετικι Λειτουργόσ του Ρρογράμματοσ Στιριξθσ παιδιϊν με απϊλεια ακοισ ςτθ Μζςθ Γενικι και Μζςθ Εκπαίδευςθ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΚΑΛΟΙ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Χριςτίνα Γιαςεμι
Οριάνα Μουρίδθ
Ζλενα Χ’ Ρζτρου
Μαρία Ραπακαναςίου
Τηόυσ Ξενοφϊντοσ
Άντρθ Κωνςταντινίδου
Χαρίλαοσ Ραπαϊωάννου (Δάςκαλοσ Μουςικισ)
ΚΑΘΘΓΘΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Μάλαμα Στυλιανοφ
Κεολόγοσ
Ευφροςφνθ Κατςουρά
Φιλόλογοσ
Χρυςόςτομοσ Καςκίρθσ
Κακθγθτισ Μακθματικϊν
Ανκι Κουντουρζτθ
Κακθγιτρια Φυςιογνωςτικϊν
Ελζνθ Ανδρζου
Κακθγιτρια Αγγλικισ Φιλολογίασ
Ελζνθ Φιλίππου
Κακθγιτρια Ρλθροφορικισ
Κωνςταντίνοσ Κουροφγιαννθσ Κακθγθτισ Ρλθροφορικισ
Τάςοσ Τςοφμπροσ
Κακθγθτισ Δακτυλογραφίασ
Γιάννθσ Φιλιππίδθσ
Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ
Ελζνθ Μπάρρον
Κακθγιτρια Γραφικϊν Τεχνϊν
Γιάννθσ ΧϋΜιχαθλ
Κακθγθτισ Μαγειρικϊν Τεχνϊν
Ανδρζασ Αντωνίου
Εκπαιδευτισ Ξυλουργικισ Επιπλοποιίασ

ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
Στάλω Γιουτανι
ΑΚΟΤΟΛΟΓΟ
Ακθνά Ευκυμιάδου
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ
Ελζνθ Ρροκοπίου
Λάκωβοσ Χρίςτου
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ΤΝΔΕΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ
Λζνια Ματζου
ΕΚΑΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΨΤΧΟΛΟΓΟ
Ζλενα Τρφφωνοσ
ΔΙΕΡΜΘΝΕΙ
Κζκλα Ελευκερίου
Ραναγιϊτα Κεμιςτοκλζουσ
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙ
Χρφςω Αςπρομάλλθ
Ξζνια Αργυρίδου
ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Δϊρα Ραπαδοποφλου
Κοφλα Ανδρζου
Ελενίτςα Ρζτςα
Χρυςοφλα Κατςικίδου
Σταυροφλα Κεοφάνουσ
Μαρία Γιακουμι

Κλθτιρασ, Οδθγόσ
Βοθκόσ Νθπιαγωγόσ
Συνοδόσ Λεωφορείου
Βοθκόσ Μάγειρα
Κακαρίςτρια
Κακαρίςτρια

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΟΛΟΘΜΕΡΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Ραναγιϊτα Κεμιςτοκλζουσ
Φιλόλογοσ
Χριςτίνα Κεμιςτοκλζουσ
Φιλόλογοσ
Στζλιοσ Κωμάκοσ
Φιλόλογοσ
Ελζνθ Λεοντίου
Μ ακθματικόσ
Ελεάνα Χαραλάμπουσ
Θκοποιόσ
Γιϊργοσ Κωνςταντίνου
Χοροδιδάςκαλοσ

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
Μαρίνα Ανδρζου
Ελζνθ Γιάγκου

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ
Άλκθςτθ Χ’Ραυλι
Άντρια Χριςτοφι
Μαριλζνα Χριςτοφόρου
Χριςτιάνα Χριςτοδουλίδου
Λιδα Ραντελι
Δζςποινα Λωάννου
Ανδροφλα ΧϋΓιάγκου

Νθπιαγωγόσ
Λογοκεραπεφτρια

Διευκφντρια
Νθπιαγωγόσ
Νθπιαγωγόσ
Νθπιαγωγόσ
Νθπιαγωγόσ
Βοθκόσ Νθπιαγωγόσ
Βοθκόσ Νθπιαγωγόσ
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ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ ΧΟΛΘ ΚΩΦΩΝ
Ζλςθ Χριςτόφια
Ρρόεδροσ
Αγγζλα Ρουμπουρι
Μζλοσ
Γιάννθσ Γιαννακίδθσ
Μζλοσ
Αριςτείδθσ Χαραλαμπίδθσ
Γραμματζασ
Μάριοσ Τεμπριϊτθσ
Μζλοσ
Χρφςω Στυλιανοφ
Διευκφντρια Σχολισ Κωφϊν
Φανι Χριςτόφια
Γραμματζασ
ΣΟ ΔΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΤΘΜΕΡΙΑ ΣΘ ΧΟΛΘ ΚΩΦΩΝ
Λζλλοσ Δθμθτριάδθσ
Ρρόεδροσ
Ζλςθ Χριςτόφια
Ρρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Σχολισ Κωφϊν
Λωάννα Λοϊηίδου
Χρίςτοσ Κωμοδίκθσ
Αντϊνθσ Αντωνίου
Γιάννθσ Γιαννακίδθσ
Ομοςπονδία Κωφϊν
Σταυροφλα Κεοφάνουσ
Χρφςω Στυλιανοφ
Γραμματζασ, Διευκφντρια Σχολισ Κωφϊν

Ο ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΣΩΝ ΚΩΦΩΝ
Γιϊργοσ Νικολάου
Σολωμόσ Κυριάκου
Αλζξανδροσ Μιχαθλίδθσ
Ξζνια Σωτθρίου
Λίτςα Καραμοφηθ
Χρυςτάλλα Κωμά
Νικόλασ Γεωργιάδθσ
Κζκλα Νεοκλζουσ
Αρετι Δθμοςκζνουσ
Λουλία Χριςτοφίδου
Χρίςτοσ Αβραάμ
Χρυςάνκθ Σταφρου
Χρφςω Στυλιανοφ
Αγγζλα Ρουμπουρι
Άντρθ Μακρι
Ράρθσ Σαββίδθσ

Ρρόεδροσ
1οσ Αντιπρόεδροσ
2οσ Αντιπρόεδροσ
Γραμματζασ
Βοθκόσ Ταμίασ
Γραμματζασ

Βοθκόσ Γραμματζασ
Διευκφντρια Σχολισ Κωφϊν
Διοικθτικό Συμβοφλιο Σχολισ Κωφϊν
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