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κ. ΧΡΥΣΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω φέτος την 3η έκδοση του
περιοδικού της Σχολής Κωφών «Η Φωνή μας». Η έκδοση
του σχολικού περιοδικού είναι αποτέλεσμα επίπονης εργασίας και αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών και στενής συνεργασίας όλων.
Στα περιεχόμενά του αντικατοπτρίζεται το έργο της
σχολικής χρονιάς 2011 - 2012, που ήταν ακόμα μια πραγματικά δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Με στόχο τη σύγχρονη αποστολή της Παιδείας, πέρα από την απόκτηση
γνώσεων, δώσαμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες
στα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο. Η ποικιλία θεμάτων, αλλά και οι σημαντικές εκδηλώσεις και γεγονότα της σχολικής ζωής αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία του εκπαιδευτικού έργου και της δημιουργικής εργασίας που γίνεται στη Σχολή.
Κλείνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όλο το
Προσωπικό, εκπαιδευτικό, γραμματειακό και βοηθητικό για
τη συμβολή του καθενός στην ολοκλήρωση με επιτυχία της
φετινής σχολικής χρονιάς.

Χρύσω Στυλιανού
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

Λόρεντ Κλερκ (1785-1869)
Θεωρείται ο «Πατέρας των Κωφών». Δημιούργησε μαζί με τον Ττόμας Χόπκινς το Πανεπιστήμιο Gallaudet που είναι το διασημότερο Πανεπιστήμιο στον κόσμο για Kωφούς. Είναι
ο διασημότερος κωφός σε όλη την
Αμερικανική Ιστορία.

9 Σεπτεμβρίου 2011
Έναρξη της σχολικής χρονιάς
2011-2012

23 Σεπτεμβρίου 2011
Αγιασμός
Ο πατήρ Κωνσταντίνος τέλεσε
τον καθιερωμένο Αγιασμό για τη νέα
σχολική χρονιά. Στη συνέχεια ευλόγησε τα παιδιά και τους ευχήθηκε μια
δημιουργική σχολική χρονιά.

Η κα Έλση Πράις υποδέχθηκε
τους μαθητές στη Σχολή Κωφών και
τους χώρισε στις τάξεις τους.

6 - 9 Σεπτεμβρίου 2011
Σεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα:
«Ένταξη παιδιών με απώλεια ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική
Εκπαίδευση»
Η Σχολή Κωφών διοργάνωσε το καθιερωμένο διήμερο Σεμινάριο στη Λευκωσία και
στη Λεμεσό. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ένταξης παιδιών με απώλεια ακοής στη Μέση Γενική και στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση.
Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, και την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, στη Σχολή Κωφών στη Λευκωσία για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και
Αμμοχώστου, και την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου,
στην Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.
Το Σεμινάριο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και το παρακολούθησαν πάρα πολλοί
εκπαιδευτικοί. Περιλάμβανε θέματα, όπως Ακουολογία, κοχλιακά εμφυτεύματα, γλωσσική
ανάπτυξη παιδιών με απώλεια ακοής, ψυχική υγεία και κώφωση, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εμπειρίες ατόμων με πρόβλημα ακοής στα γενικά σχολεία κ. ά.

5

1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

14 Οκτωβρίου 2011
Παρουσίαση του Πρώτου Τρίτομου Βιβλίου της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέδωσε επίσημα για χρήση το τρίτομο βιβλίο της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Οι τρεις τόμοι του πρωτοποριακού αυτού βιβλίου περιλαμβάνουν Εννοιολογικό λεξικό, Γραμματική και Σύνταξη, συνοδευόμενοι
από cd. Οι τόμοι θα συμπεριληφθούν στη Βιβλιοθήκη κάθε δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου της Κύπρου και θα αποτελούν ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό μέσο τόσο για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά με πρόβλημα ακοής όσο και για τα ίδια τα παιδιά. Το
έργο αυτό έχει εξαιρετική σημασία στα χρονικά της Κοινότητας των Κυπρίων Κωφών.

25 Οκτωβρίου 2011
Επίσκεψη του «Κουμπαρά
Ραδιομαραθώνιος»

14 Οκτωβρίου 2011
Παρουσίαση για την ψηφιακή τηλεόραση

Στις 25 Οκτωβρίου ο «Κουμπαράς
Ραδιομαραθώνιος» επισκέφθηκε το σχολείο μας.
Μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας
Εθελοντισμού οι μαθητές μας πρόσφεραν με όλη την ψυχή και την καρδιά τους
ένα συμβολικό ποσό δείχνοντας έτσι την
αγάπη τους προς τον συνάνθρωπό τους.

Υπεύθυνος του ΡΙΚ ενημέρωσε
άτομα με απώλεια ακοής για την Ψηφιακή Τηλεόραση Έγινε παρουσίαση στη
Σχολή Κωφώνγια τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της και μετά
ακολούθησε βιωματικό εργαστήρι.

6

1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
27 Οκτωβρίου 2011
Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
Οι μαθητές μας τίμησαν το Αθάνατο «ΟΧΙ» σε μια μικρή εκδήλωση με παρουσιάσεις ποιημάτων και τραγουδιών στη Νοηματική Γλώσσα.

28 Οκτωβρίου 2011
Παρέλαση για τον Εορτασμό
της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940
Για δεύτερη συνεχή χρονιά
οι μαθητές μας παρέλασαν περήφανα στην Παρέλαση που έγινε
για την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 με την καθοδήγηση του Γυμναστή τους, κου
Γιάννη Φιλιππίδη.
Συμμετείχαν: Σπυρούλα Τιμοθέου, Γεωργία Νεοφύτου, Χριστίνα Κατσιάρτου, Σοφία Σουλούπα κ.ά.
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
9 Νοεμβρίου 2011
Τελετή Βράβευσης Ατόμων με Απώλεια Ακοής
Στις 9 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχή χρονιά η Τελετή Βράβευσης Ατόμων με Απώλεια Ακοής. Βραβεύτηκαν άτομα, τα οποία διακρίθηκαν στους τομείς
της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και των Τεχνών. Μετά την εκφώνηση τιμητικών λόγων
από τους επισήμους προς τους μαθητές που αρίστευσαν και διακρίθηκαν, οι μαθητές της
Σχολής παρουσίασαν τις δεξιότητές τους στο χορό και στο τραγούδι.
Μπράβο, παιδιά! Και σε ανώτερα!

10 Νοεμβρίου 2011
Κουκλοθέατρο «Φραουλίτσα»
Τα παιδιά που εντάσσονται στο Νηπιαγωγείο και η Δ4 παρακολούθησαν τη
θεατρική παράσταση «Φραουλίτσα». Η
παράσταση έγινε στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του σχολείου μας.

2 Δεκεμβρίου 2011
Προσκύνηση των ιερών λειψάνων του Αγ. Αββακούμ
Τα παιδιά και το Προσωπικό της Σχολής επισκέφθηκαν την Εκκλησία των Αγίων
Πάντων, όπου παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία και προσκύνησαν τα ιερά λείψανα
του Αγ. Αββακούμ.
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
3 και 4 Δεκεμβρίου 2011
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στο The Mall of Cyprus
Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και μάλιστα
με εκπληκτική επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στο The Mall of Cyprus.
Σε αυτό διατέθηκαν προς πώληση χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των παιδιών μας,
όπως στολίδια και σοκολατάκια. Τα παιδιά μοίρασαν το χαμόγελο και την αγάπη τους σε
πλήθος κόσμου που παρευρέθηκε εκεί, για να θαυμάσει μεταξύ άλλων τα τραγούδια τους
στη Νοηματική. Στο Παζαράκι έλαβε μέρος και το Κέντρο Νεότητας Ατόμων με Απώλεια
Ακοής. Εκεί έδωσαν το παρόν τους ο κ. Σιακόλας, η κ. Έλση Χριστόφια, ο κ. Λέλλος Δημητριάδης κ.ά.

12 Δεκεμβρίου 2011
Καφές Αλληλογνωριμίας Καθηγητών - Γονέων
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Σχολή διοργάνωσε Καφέ Αλληλογνωριμίας καθηγητών και γονέων. Οι καθηγητές παρουσίασαν τη στοχοθεσία, τη φιλοσοφία των Νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη διδακτική του γνωστικού τους αντικειμένου. Ακολούθησε συζήτηση γονιών - καθηγητών.
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
22 Δεκεμβρίου 2011
Εκκλησιασμός στην Εκκλησία των Αγ. Πάντων
Έγινε ο Εκκλησιασμός των μαθητών με τη συνοδεία καθηγητών τους στην Εκκλησία των Αγ. Πάντων.

22 Δεκεμβρίου 2011
Ενδοσχολική
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Έγινε η καθιερωμένη κλήρωση
της Χριστουγεννιάτικης Λίστας μεταξύ
των μαθητών, αλλά και μεταξύ των καθηγητών. Αποχαιρετώντας με ευχές μαθητές και καθηγητές, δώσαμε όλοι ραντεβού το Νέο Έτος 2012!

11 Ιανουαρίου 2012
Επίσκεψη του Λυκείου στην Γ΄ Τεχνική Σχολή
Η Σοφία Σουλούπα συνεργάστηκε άψογα με μαθητές της Γ΄ Τεχνικής Σχολής στο μάθημα των Μαγειρικών Τεχνών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, κου Γιάννη Χατζημιχαήλ
για την παρασκευή εδεσμάτων. Υπέροχη που είναι η Μαγειρική!
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
17 Ιανουαρίου 2012
Χριστουγεννιάτικο Γεύμα
Η Σχολή μας παρέθεσε το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Γεύμα στους
μαθητές, στο Προσωπικό και σε επισήμους εκφράζοντας τις ευχαριστίες της
για την άοκνη βοήθεια και συμπαράσταση και συσφίγγοντας περαιτέρω τους
φιλικούς δεσμούς.
Τα εδέσματα του κου Γιάννη Χατζημιχαήλ, καθηγητή των Μαγειρικών
Τεχνών, μας άφησαν όλους εντυπωσιασμένους!
23 και 24 Ιανουαρίου 2012
Ημέρες Εκπαιδευτικού
Το τέλος του Α΄ Τετραμήνου, δηλ. στις 20 Ιανουαρίου 2012, σηματοδοτήθηκε από τον καθιερωμένο πια θεσμό των Ημερών του Εκπαιδευτικού που επακολούθησαν.
Στη διάρκεια αυτών των Ημερών Εκπαιδευτικού οι καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης παρακολούθησαν σεμινάρια της Ειδικότητάς τους ή και Σεμινάρια ευρύτερου περιεχομένου. Αυτές οι
δύο μέρες αποτέλεσαν για τους μαθητές αργίες.
29 Ιανουαρίου ου 2012
Επίσημη Γιορτή του Δέντρου
Με περηφάνια ανέλαβε φέτος η Σχολή Κωφών την Τελετή της επίσημης έναρξης της Εβδομάδας του Δέντρου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Σχολή, για να παρακολουθήσει τη Γιορτή μας, η οποία
στέφθηκε επιτυχώς. Η Γιορτή όχι μόνο εντυπωσίασε, αλλά και προκάλεσε συγκίνηση στους παρευρισκομένους. Περιλάμβανε μεταξύ άλλων Αγιασμό από τον Πανιερότατο Επίσκοπο Καρπασίας, κ.κ. Χριστοφόρο, ομιλίες από επισήμους, απαγγελία ποιημάτων, θέατρο, τραγούδι και χορούς. Η φύτευση των δενδρυλλίων που έχει ξεκινήσει από το χώρο του σχολείου μας συνεχίστηκε σε άλλες σχολικές μονάδες.
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

11 Φεβρουαρίου 2011
Θεατρικό παιχνίδι από την ΕΘΑΛ
Το θέατρο είναι ένας από τους αγαπημένους τρόπους των παιδιών, για να εκφραστούν.
Όταν τα παιδιά της Σχολής υποδύονται
ρόλους, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και
εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Με αυτό το στόχο τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και η
Δ4 έπαιξαν ένα θεατρικό παιχνίδι με την ηθοποιό κ. Ιωάννα Σιαφκάλη.
16 Φεβρουαρίου 2012
Τσικνοπέμπτη
Σε καρναβαλίστικους ρυθμούς \κινήθηκαν οι μαθητές και το Προσωπικό της Σχολής
χορεύοντας κυπριακούς χορούς και παίζοντας
παραδοσιακά παιχνίδια την Τσικνοπέμπτη!
Τα σουβλάκια και τα μπουρέκια είχαν, φυσικά, την τιμητική τους ...
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

20 - 24 Φεβρουαρίου 2012
Εβδομάδα Εργασίας
Δύο μαθήτριες της Β΄ Λυκείου του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’ επέλεξαν κατά την Εβδομάδα Εργασίας να αποκτήσουν εμπειρίες στη Σχολή μας.

23 Φεβρουαρίου 2012
Φτιάχνοντας την κυρά Σαρακοστή
\
Η κ΄ Μαρία Σπίτσα έφτιαξε μαζί με τους μαθητές της Δ4 την Κυρά Σαρακοστή τηρώντας
έτσι το έθιμο. Η κυρά Σαρακοστή στόλισε την τάξη τους και σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση ως το Πάσχα!
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
23 Φεβρουαρίου 2012
Μαγειρεύοντας ισπανικά εδέσματα
Η Άννια, μια μαθήτρια φιλιππινέζικης και ισπανικής καταγωγής, η οποία πέρασε την Εβδομάδα Εργασίας στη Σχολή
μας, μας έδειξε μια ισπανική συνταγή.

24 Φεβρουαρίου 2012
Μαγειρεύοντας ρωσικά εδέσματα
Οι μαθητές του Γυμνασίου ταξίδεψαν με τη φαντασία τους στη ρωσική κουζίνα με σεφ τη Νικόλ,
μια Ρωσίδα μαθήτρια. Η Νικόλ
διάλεξε τη Σχολή μας για να εργαστεί την Εβδομάδα Εργασίας
της...
Αυτό σημαίνει τελικά να
ζεις σε ένα πολυπολιτισμικό νη-

14

1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
29 Φεβρουαρίου 2012
Επίσκεψη Μελών του Ροταριανού
Ομίλου στη Σχολή
Ο Ροταριανός Όμιλος, ο οποίος
από την ίδρυση του σχολείου μάς στηρίζει, ανέλαβε να ανακαινίσει και να εξοπλίσει ορισμένες αίθουσες.
Τον ευχαριστούμε θερμά!

29 Φεβρουαρίου 2012
Αποχαιρετώντας την κα Χρύσω Ασπρομάλλη
Οι μαθητές και το Προσωπικό της Σχολής οργάνωσαν μια μικρή και συμβολική εκδήλωση, για να συγχαρεί την κα Χρύσω Ασπρομάλλη για την προαγωγή της. Είναι σε
όλους γνωστή η αδιάλειπτη συμπαράσταση, στήριξη και εγκάρδια συμβολή της στα κωφά
άτομα ήδη από την ίδρυση της Σχολής Κωφών στο Γερόλακκο εδώ και 40 χρόνια. Η αγάπη και η προσήλωσή της ως Γραμματέως όλων των Διευθυντών όπως
του κ. Γιώργου Μάρκου, του κ. Βάσου Μερακλή, του κ. Ανδρέα Λεμέσιου, του κ. Γιώργου Σαββίδη και
της κ. Χρύσως Στυλιανού υπήρξε
καθοριστική. Ακόμα και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
αγωνίστηκε με ανθρωπιά και αγάπη
για τα άτομα της Ειδικής Εκπαίδευσης…
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
2 Μαρτίου 2012
Διάλεξη για τα Δέντρα από το Τμήμα Δασών
Υπεύθυνος του Τμήματος Δασών έδωσε διάλεξη στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας για τη σημασία των δασών και την ανάγκη προστασίας τους.

5 Μαρτίου 2012
Διάλεξη από Υπεύθυνη του ΥΠΠ για την Αγωγή Υγείας
Υπεύθυνη του Προγράμματος της Αγωγής Υγείας έδωσε διάλεξη στο Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής σχετικά με την Υγεία των παιδιών, όπως σεξουαλική αγωγή, συμπεριφορά, ψυχολογία κ.ά.

23 Μαρτίου 2012
Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821
Σε μια μικρή και συμβολική γιορτή τιμήθηκε η Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821. Οι
μαθητές μας ανέδειξαν τις γνώσεις τους μιλώντας για βασικά θέματα της Ελληνικής Επανάστασης, απαγγέλλοντας ποιήματα και τραγουδώντας.

3 Απριλίου 2012
Διάλεξη για το νερό
Υπεύθυνη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μίλησε στους μαθητές για τη σημασία του νερού στη ζωή μας και εισηγήθηκε τρόπους προστασίας του. Το φιλμ και το φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε διαφώτισαν πολύ τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν
υδατική συνείδηση στη ζωή τους.
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1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
26 Απριλίου 2012
Το Δ4 στο Πρόγραμμα «Μέντωρ»
Τα παιδιά του Δ4 συμμετείχαν στο
Πρόγραμμα «Μέντωρ» που σχετίζεται με
ποικίλα θέματα της ζωής. Το πρόγραμμα
παρουσίασε η κ. Γεωργία Λοΐζου και περιλάμβανε ποικίλες δραστηριότητες.
Πέρασαν θαυμάσια!

23 Μαΐου 2012
Γεύμα προς τιμή της κ. Χρύσως Ασπρομάλλη
Η αγάπη της και η προσήλωση της κ. Χρύσως ως Γραμματέα όλων των Διευθυντών όπως του κου Γιώργου Μάρκου, του κου Βάσου Μερακλή, του κου Ανδρέα Λεμέσιου, του κου Γιώργου Σαββίδη και της κας Χρύσως Στυλιανού υπήρξε καθοριστική.
Για την όλη προσφορά της στη Σχολή τιμήσαμε σε ένα ξεχωριστό γεύμα την κ. Χρύσω
στις 23 Μαΐου στο «Προσήλιο», όπου οι μνήμες ξαναζωντάνεψαν...
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΑΞΗ

Ττόμας Έντισον (1847-1931)
Ήταν μεγάλος εφευρέτης.
Εφηύρε το φωνογράφο και τον
ηλεκτρικό λαμπτήρα. Στο σχολείο παρουσίαζε προβλήματα
συγκέντρωσης, λόγου και αδυναμίες στα Μαθηματικά.

19 Ιανουαρίου 2012
Επίσκεψη του Λανιτείου
Λυκείου και του Λυκείου
Απ. Βαρνάβα
Κατόπιν παράκλησης
των Λυκείων ΛανΙτείου και
Απ. Βαρνάβα η Σχολή μας
υποδέχθηκε και φιλοξένησε
μαθητές του Ομίλου Εθελοντισμού.
Αφού ενημερώθηκαν
για τον τρόπο λειτουργίας
της Σχολής και της εκπαίδευσης των κωφών ατόμων, ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα. Οι
μαθητές του Λυκείου Απ.
Βαρνάβα δημιούργησαν ένα
συναρπαστικό φιλμάκι με θέμα τη Διαφορετικότητα, το
οποίο είχε ουσιαστική απήχηση στους μαθητές μας.
Βέβαια, η Σοφία μας
επέδειξε, όπως πάντα, τις
ικανότητές της στο τραγούδι!

15 Δεκεμβρίου 2011
Επίσκεψη φοιτητών
Φοιτητές Πανεπιστημίου επέδειξαν ενδιαφέρον να γνωρίσουν από κοντά το
σχολείο μας, το Προσωπικό και τη μαθητική κοινότητα.
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ—ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΑΞΗ
16 Δεκεμβρίου 2011
Επίσκεψη μαθητών της Β΄ Τάξης του Λυκείου Απ. Βαρνάβα
Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος ΜΕΡΑ μαθητές της Β΄ Τάξης του Λυκείου Απ. Βαρνάβα επισκέφθηκαν τη Σχολή μας με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά τους μαθητές μας σε ένα
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και, μιλώντας είτε στη Νοηματική είτε προφορικά, κατάφεραν να γνωριστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν φιλίες.
Η Σοφία Σουλούπα όχι μόνο τραγούδησε στη Νοηματική το «Μίλα μου», αλλά και δώρισε
στις καθηγήτριες που συνόδευσαν τα παιδιά ένα CD με το συγκεκριμένο τραγούδι.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Έλλεν Κέλερ (1880-1968)
Ήταν η πρώτη τυφλο-

3 Νοεμβρίου 2011
Επίσκεψη του Νηπιαγωγείου
στη Φρουταρία

κωφή απόφοιτος κολλεγίου.
Διάσημη

συγγραφέας

και

αγωνίστρια των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ανα-

Σκοπός της επίσκεψης
των παιδιών ήταν η γνωριμία
τους με φρούτα της εποχής.

πηρίες.

2 Νοεμβρίου 2011
Επίσκεψη στο Οινοποιείο
«Άης Αμπέλης»
Η Δ4 επισκέφθηκε το Οινοποιείο
«Άης Αμπέλης», για να γνωρίσει τη διαδικασία παρασκευής του κρασιού. Παρακολούθησαν το μάζεμα των σταφυλιών
από το αμπέλι, την επεξεργασία και την
εμφιάλωσή τους στα μπουκάλια. Είδαν
όλα τα σύγχρονα μηχανήματα, αλλά και
τα παλαιότερα, όταν η παραγωγή του
κρασιού γινόταν με παραδοσιακό τρόπο.

10 Νοεμβρίου 2011
Επίσκεψη στο Carrefour
Οι μαθητές της Δ4 επισκέφθηκαν την Υπεραγορά Carrefour.
Σκοπός ήταν να αγοράσουν υλικά
για ένα υγιεινό πρόγευμα στα
πλαίσια της εκμάθησης ενός υγιεινού τρόπου διατροφής.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
18 Νοεμβρίου 2011
Εκδρομή στο «Κτήμα Γεωργιάδη»
Οι μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου απόλαυσαν την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στο «Κτήμα Γεωργιάδη» στη Σκαρίνου. Είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συγκομιδή της ελιάς. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν την παραγωγή του ελαιόλαδου με τον παραδοσιακό, αλλά και με τον σύγχρονο τρόπο. Περάσαμε πανέμορφα!

28 Νοεμβρίου 2011
Περιήγηση στη Λευκωσία
Στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας η= οι μαθητές της Δ4 περιηγήθηκαν στη
Λευκωσία. Επισκέφθηκαν το Προεδρικό Μέγαρο και είδαν τους διάφορους χώρους του. Ακολούθως, είδαν από κοντά πώς λειτουργεί η κυβερνητική Υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τη Βουλή, όπου είδαν το χώρο των συνεδριάσεων και κάθισαν στα έδρανα των Βουλευτών. Η βόλτα στη Λήδρας τους βοήθησε να αντιληφθούν και
να κατανοήσουν το πρόβλημα της διχοτόμησης, αφού έφτασαν μέχρι και το Οδόφραγμα Λήδρα Πάλας. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Δημαρχείο Λευκωσίας, την Αρχιεπισκοπή, το Μνημείο του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59, καθώς και τον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
29 Νοεμβρίου 2011
Επίσκεψη στο Δημοτικό Αρχαγγέλου
Η Δ4 πραγματοποίησε επίσκεψη στο
Δημοτικό Αρχαγγέλου και παρακολούθησε
μάθημα Τέχνης μαζί με το Τμήμα Γ1.
Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες , συνεργάστηκαν και
έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα οποία πουλήθηκαν στο Παζαράκι μας. Το διοργάνωσε η Σχολή Κωφών και ο Όμιλος
Φίλων των Κωφών στο The Mall of Cyprus
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011.
Στο σχολείο, βέβαια, όχι μόνο χαρήκαμε τη συνεργασία, κάναμε και πολύτιμες φιλίες...

8 Δεκεμβρίου 2011
Επίσκεψη στο
«Μέλαθρον Ευγηρίας
Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κύπρου»
Μέσα στα πλαίσια
της Εβδομάδας Εθελοντισμού έχει ενταχθεί η επίσκεψη των μαθητών στο
«Μέλαθρον Ευγηρίας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου».
Οι μαθητές έδειξαν
την αγάπη τους χαρίζοντας στους ηλικιωμένους
γλυκειές λιχουδιές που
έφτιαξαν οι ίδιοι και τραγουδώντας τους τα Κάλαντα στη Νοηματική.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
9 Δεκεμβρίου 2011
Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κοράκου, στο Γηροκομείο Κοράκου και
στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου
Οι μαθητές της Δ4, της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου επισκέφθηκαν το Δημοτικό Κοράκου,
για να συμμετάσχουν στο μάθημα Ελληνικών της Στ΄ Τάξης, στην οποία φοιτά μια βαρήκοη μαθήτρια. Οι μαθητές μας εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και συμμετείχαν ενεργά
στο μάθημα.
Ακολούθως, τα παιδιά μετέβησαν στο Γηροκομείο του χωριού. Οι μαθητές μας χάρισαν κουβέρτες σε όλους τους ηλικιωμένους και τους τραγούδησαν στη Νοηματική. Στη
συνέχεια, συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Μόρφου, π. Νεόφυτο, συζήτησαν και δόθηκε η υπόσχεση όπως μας επισκεφθεί
στη Σχολή.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
12 Δεκεμβρίου 2011
Συνεργασία με το Λύκειο Παλιομετόχου στη διοργάνωση
Χριστουγεννιάτικου Παζαριού
Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν θαυμάσια με τους μαθητές του Λυκείου Παλιομετόχου στην πρώτη διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού.
Οι μαθητές μας διέθεσαν προς πώληση χριστουγεννιάτικα στολίδια, παιχνίδια
και σοκολατάκια, τα οποία έφτιαξαν οι ίδιοι. Εποικοδομητική υπήρξε η επικοινωνία
μεταξύ κωφών, βαρηκόων και ακουόντων καθώς και η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων.

18 Δεκεμβρίου 2011
Επίσκεψη μαθητών της Σχολής στην Εταιρεία K.P.M.G.
Τα κορίτσια της Σχολής
μετέβησαν στην Εταιρεία Λογιστών K.P.M.G, όπου και τραγούδησαν τα Κάλαντα.

22 Δεκεμβρίου 2011
Φιλανθρωπική επίσκεψη
στο Μακάρειο Νοσοκομείο
«Αρχιεπίσκοπος Γ΄»
Στις 22 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου
πραγματοποίησαν
φιλανθρωπική
επίσκεψη στο Μακάρειο Νοσοκομείο, για να μοιράσουν στα ασθενή
παιδιά όχι μόνο χριστουγεννιάτικα
δώρα, αλλά και την αγάπη και το
χαμόγελό τους.
Εκεί επισκέφθηκαν, μεταξύ
άλλων, και το Σχολείο του Νοσοκομείου, όπου οι δασκάλες μας ενημέρωσαν για τον τρόπο λειτουργίας
του.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
18 Ιανουαρίου 2012
Επίσκεψη στο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο
Οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου επισκέφθηκαν μαζί με τη φιλόλογό τους, κ. Ευφροσύνη Κατσουρά, το Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου θαύμασαν και συζήτησαν για τις κυπριακές αρχαιότητες.

15 Φεβρουαρίου 2012
«Γιορτή του Δέντρου» στο Δημοτικό Σχολείο
Αρεδιού
Το Δημοτικό Αρεδιού σε συνεργασία με τη
Σχολή Κωφών παρουσίασε τη «Γιορτή του Δέντρου» .
Όλη η Γιορτή έγινε, προς έκπληξη όλων,
στη Νοηματική Γλώσσα! Αυτό όχι μόνο προκάλεσε το θαυμασμό, αλλά και αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση. Συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία και
η Δ4 της Σχολής Κωφών. Με ποιήματα, τραγούδια και θέατρο τιμήθηκε το Πράσινο και η Μάνα
Γη...

13 Φεβρουαρίου 2012
Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αθαλάσσης
Οι μαθητές του γυμνασίου και του Λυκείου μας εξερεύνησαν τη φύση της Κύπρου
μας στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αθαλάσσης μαζί με την κ. Γεωργία Κούσπου. Γνώρισαν και
μελέτησαν ποικιλία φυτών, λουλουδιών και δέντρων και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους.
Πόσο τους μάγεψε το ταξίδι στη φύση !
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
17 Φεβρουαρίου 2012
19 Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου
η

Οι μαθητές του σχολείου μας έλαβαν μέρος
στην 19η Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου με έργα
που φιλοτέχνησαν μαζί με την κ. Ελένη Μπάρρον και τον κ. Γιάννη Γιαννακίδη. Τα θέματά
τους σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου .
Η προσχολική ομάδα κατενθουσίασε μικρούς και μεγάλους τραγουδώντας στη Νοηματική. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ.
Γιώργος Δημοσθένους, και η Επίτροπος Εκπαίδευσης στην ΕΕ, κ. Ανδρούλα Βασιλείου τίμησαν με την παρουσία τους τις πρωτοποριακές δημιουργίες των μαθητών. Όλοι εντυπωσιάστηκαν!
Συγχαρητήρια, παιδιά!
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
7 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου
για την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
«Οδός Ευρώπη»
Οι μαθητές του Λυκείου παρακολούθησαν με καθηγητές τους δράσεις που
ανέλαβε το Λύκειο Απ. Βαρνάβα. Με την ευκαιρία έναρξης του Συνεδρίου «Οδός
Ευρώπης» ομάδες μαθητών έκαναν παρουσιάσεις. Παρουσίασαν επιτεύγματα Ευρωπαίων επιστημόνων στη Φυσική και στα Μαθηματικά. Ακόμα, έκαναν πειράματα,
όπως εκτόξευση «πυραύλου», κίνηση αυτοκινήτου με τον ήλιο, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά. Άλλες ομάδες μαθητών μας πρόσφεραν εθνικά φαγητά που παρασκεύασαν οι ίδιοι και μας παρουσίασαν κατασκευές.
Ανακαλύψαμε όλοι μαζί με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο την «Οδό Ευρώπης»!

22 Φεβρουαρίου 2012
Εξερευνώντας την Παλιά Πόλη της Λευκωσίας
Οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου μέσα στα
πλαίσια της Προεδρίας της Κύπρου στη ΕΕ εξερεύνησαν την Παλαιά Λευκωσία εντός και εκτός των Τειχών.
Ξεκινώντας από το Λήδρα Πάλας οι μαθητές
πραγματοποίησαν μια περιδιάβαση στην Πύλη Πάφου
και στην Πύλη Αμμοχώστου καταλήγοντας έτσι στην
Πράσινη Γραμμή της Λήδρας.

12 Μαρτίου 2012
Εκδρομή της Δ4 στο Δάλι
Το Δ4 επισκέφθηκε το τοπικό Μουσείο Ιδαλίου. Είδε τα αρχαιολογικά ευρήματα και παρακολούθησε τον τρόπο συντήρησής τους. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το χώρο του αρχαίου Ιδαλίου.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
19 Μαρτίου 2012
Επίσκεψη στο «Σπίτι της Ευρώπης»
Όλοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση για
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο «Σπίτι της Ευρώπης». Μετά έλαβαν μέρος σε ένα παιγνίδι
γνώσεων για ευρωπαϊκά θέματα.
Τι διασκεδαστικό παιχνίδι! Καθώς πλησιάζει η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, περιμένουμε κι εμείς τον Ιούλιο να φιλοξενήσουμε τουρίστες και επισήμους στο νησί μας …

21 Μαρτίου 2012
Επίσκεψη της Δ4 στο Δημοτικό Αρεδιού
Η Δ4 συνεργάστγηκε μαζί με παιδιά του
Δημοτικού Αρεδιού, για να τιμήσουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

21 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή στη Γιορτή του νερού στο
Α΄ Δημοτικό Μακεδονίτισσας

26 Μαρτίου 2012
Επίσκεψη της προσχολικής ομάδας σε Γαλακτοκομείο

Τα παιδιά της προσχολικής ομάδας συμμετείχαν στη Γιορτή του Νερού
που διοργάνωσε το Α΄ Δημοτικό Μακεδονίτισσας.

Η προσχολική ομάδα παρακολούθησε
τον τρόπο παρασκευής και συσκευασίας των
χαλουμιών και της αναρής σε Γαλακτοκομείο,.

30 Μαρτίου 2012
Εκδρομή των Μαθητών
της Μέσης Εκπαίδευσης
στο Τρόοδος
Αξέχαστη θα μας μείνει
η εκδρομή μας στο χιονισμένο Τρόοδος! Σκι, χιονοπόλεμος, παγοδρομίες, χαρές και πολύ …γέλιο στο
Τρόοδος!
Απολαύσαμε την κατάλευκη φύση και τον καθαρό
παγωμένο αέρα του βουνού! Το ζεστό φαγητό που
φάγαμε σε τοπικό κέντρο
μας ζέστανε φυσικά!
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
2 Απριλίου 2012
Επίσκεψη στο Μουσείο Αγώνος
Το Δ4 επισκέφθηκε το Μουσείο Αγώνος. Είδε φωτογραφίες, όπλα των αγωνιστών, καθώς και προσωπικά τους αντικείμενα.
Είδε επίσης ομοιώματα της αγχόνης και αναπαραστάσεις όπως των κελιών, μέσα στα οποία
είχαν φυλακιστεί οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, και
του κρησφυγέτου του Αυξεντίου.

2 Μαΐου 2012
Συνεργασία μαθητών στις Μαγειρικές Τέχνες
Τα παιδιά του Λυκείου συνεχίζουν να συνεργάζονται επιτυχώς με μαθητές της Τεχνικής
«χολής «Μακάριος Γ΄». Μαζί μαγειρεύουν και μαθαίνουν τα μυστικά των γλυκών και αλμυρών
εδεσμάτων!

4 Μαΐου 2012
Το Δ4 στην Ημερίδα για την Ευρώπη
Τα παιδιά του Δ4 επισκέφθηκαν το Δημοτικό Κοράκου, για να πάρει μέρος στην Ημερίδα
αφιερωμένη στην Ευρώπη. Τα παιδιά γεύτηκαν φαγητά από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και
χόρεψαν ευρωπαϊκούς χορούς. Επίσης, χρωμάτισαν αερόστατα με σημαίες διάφορων χωρών
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
10 Μαΐου 2012
Το Δ4 στο Πάρκο Ζώων «Μέλιος»
Οι κ. Μαρία Παπαθανασίου και η κ. Μαρία Σπίτσα συνόδευσαν τα παιδιά στο Πάρκο
Ζώων «Μέλιος» στους Αγ. Τριμιθιάς. Τα παιδιά της Δ4 θαύμασαν τα ζώα, διασκέδασαν,
έπαιξαν και ευχαριστήθηκαν με την καρδιά τους !
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ,
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Λίντα Μπουβ (1945-)
Αμερικανίδα ηθοποιός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Gallaudet.
Μετά την επιτυχία

του παιδικού

της προγράμματος Sesame Street
στην αμερικανική τηλεόραση έκανε
εκστρατεία

γνωριμίας

χιλιάδων

παιδιών με τη Νοηματική Γλώσσα
και την Κοινότητα των Κωφών.

COMENIUS
Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius, σε
συνεργασία με σχολεία από την Ελλάδα, Τουρκία, Πολωνία και Ιταλία. Το θέμα του Προγράμματος είναι “Practical chemistry at home” και τα παιδιά κλήθηκαν να μάθουν με πρακτικό τρόπο διάφορα προϊόντα των χωρών, αφού τα
παρασκευάσουν,
Έτσι φτιάξαμε γιαούρτι με Πολωνική συνταγή, σαπούνι με ελληνική συνταγή, καθώς επίσης και ένα χαρακτηριστικό φαγητό από κάθε χώρα: μακαρόνια, πίτσα, εκμέκ κατείφ και πολωνική σούπα.

Παρασκευή
γιαουρτιού

Φτιάχνουμε εκμέκ κατείφ
32

Πολωνική σούπα

Παρασκευή σαπουνιού

26 - 30 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COMENIUS
Η κ. Έλενα Χατζηπέτρου και η κ. Μαρία Παπαθανασίου, Eιδικές Δασκάλες Κωφών,
πήραν μέρος στο Συνέδριο που διοργάνωσαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
COMENIUS στην Πολωνία.
Οι σύνεδροι συζήτησαν και παρουσίασαν σε φιλμάκι τον τρόπο παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, όπως του σαπουνιού και του χαλουμιού. Γνώρισαν από κοντά παιδιά που
φοιτούν στη Σχολή Κωφών σε μια πόλη της Πολωνίας. Ακόμα, παρακολούθησαν γιορτές και
τραγούδια στην πολωνική Νοηματική, αλλά και στην ελληνική!
Όλα τα μέλη έδωσαν ραντεβού να συναντηθούν στο σχολείο μας το 2013!
Σας περιμένουμε!
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
15 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή σε Περιφερειακούς Αγώνες
Σφαιροβολίας

8 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή σε Αγώνες Δρόμου
Ο Χαράλαμπος Κάρμιος και ο Αγαμέμνονας Λοΐζουν διαγωνίστηκαν με
άλλους μαθητές στο ΓΣΠ στο Δρόμο.
Πολύ καλή η προσπάθεια, παιδιά!

Ο Κώστας Τρύφωνος κατέλαβε την
3η θέση στους Περιφερειακούς Αγώνες
Σφαιροβολίας που έγιναν στο Γυμνάσιο
Μακεδονίτισσας.
Μπράβο Κώστα! Είμαστε περήφανοι για σένα!

28 Μαρτίου 2012
Συμμετοχή στο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Φιλία στην Εφηβεία»
Η κ. Χρυσάνθη Σταύρου, Βοηθός Διευθύντρια, συμμετείχε στο συνέδριο που ΚΕΝΘΕΑ
με θέμα: «Η Φιλία στη Εφηβεία». Μαθητές από διάφορα Γυμνάσιο της Κύπρου ενημερώθηκαν
από τους επιστήμονες και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες, για να εργαστούν βιωματικά.

5 Απριλίου 2012
Συμμετοχή των μαθητών του Λυκείου στο
Συνέδριο
του Λυκείου Παλιομετόχου
Το Λύκειο Παλιομετόχου διοργάνωσε
συνέδριο με θέμα «Η Κυπριακή Προεδρία
στο Συμβούλιο της ΕΕ: Προκλήσεις».
Η Σπυρούλα Τιμοθέου και η Γεωργία
Νεοφύτου έλαβαν μέρος στην έναρξή του μιλώντας στη Νοηματική. Ο Κώστας Τρύφωνος και η Σοφία Σουλούπα συμμετείχαν στο
συνέδριο μιλώντας για τις «Νοηματικές
Γλώσσες στην ΕΕ». Η παρουσίασή τους
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και κατενθουσίασαν όλους μας!
Μπράβο, παιδιά!

6 Απριλίου 2012
Συμμετοχή στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου
Ο Κώστας Τρύφωνος, μετά την κατάκτηση της 3ης θέσης στη Σφαιροβολία στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου, έλαβε μέρος στους Παγκύπριους. Αγωνίστηκε περήφανα και με όλες
του τις δυνάμεις!
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

5 - 6 Μαΐου 2012
Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα:
«Σύγχρονες Μέθοδοι και Προσεγγίσεις στην Αποκατάσταση και Εκπαίδευση των Παιδιών με Απώλεια Ακοής»
Για πρώτη φορά η Σχολή Κωφών ανέλαβε τη διοργάνωση ενός Εκπαιδευτικό Συνεδρίου σε συνεργασία με την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και τον Όμιλο Φίλων των Κωφών. Το
Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 5 και 6 Μαΐου
2012 και είχε ως θέμα: «Σύγχρονες Μέθοδοι και Προσεγγίσεις στην Αποκατάσταση και Εκπαίδευση των Παιδιών με Απώλεια Ακοής».
Στο Συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι Επιστήμονες από την Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Συγκεκριμένα η Dr. Linda Spencer, η Dr. Alice Ann Darrow, η Lyndsey Allen, η Dr
Stefania Fadda, ο Δρ Θωμάς Νικολόπουλος και η Δρ Μαρία Γεννάρη. Τα
θέματά τους αφορούσαν στην Ακουολογία, στα Κοχλιακά Εμφυτεύματα,
στην Ανάπτυξη της Γλώσσας, της Γραφής και της Ανάγνωσης, στη Μουσικοθεραπεία και στην Ψυχολογία των παιδιών με απώλεια ακοής.
Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Λογοθεραπευτές, Ακουολόγοι, Ψυχολόγοι και
άλλοι παρακολούθησαν το Συνέδριο και απεκόμισαν σημαντικές εμπειρίες.
Το Συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία και πρόσφερε σε αυτούς που συμμετείχαν
πολύτιμες πληροφορίες βασισμένες στην εξέλιξη της τεχνολογίας και σε
πρόσφατες έρευνες.
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5. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μάρλι Ματλίν (1965 - )
Η πρώτη κωφή που πήρε
Όσκαρ καλύτερης ερμηνείας, Α΄γυναικείου ρόλου, για
την ερμηνεία της στην ταινία
«Τα παιδιά ενός κατώτερου
Θεού»

16 Μαρτίου 2012
Τελετή Βράβευσης Μαθητών στις
Γραφικές Τέχνες στην Αρχιεπισκοπή
Η Σπυρούλα Τιμοθέου και η Γεωργία Νεοφύτου συμμετείχαν στο Ε΄
Μαθητικό Διαγωνισμό που προκήρυξε η
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου σε συνεργασία με το ΥΠΠ με θέμα «Νέοι και Εξαρτήσεις – η συμβολή της Εκκλησίας στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος».
Οι μαθήτριές μας κατέλαβαν τη 2η
θέση παγκύπρια με το έργο που φιλοτέχνησαν με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, κας Ελένης Μπάρρον. τιμήθηκαν με Δίπλωμα και με το χρηματικό
ποσό των €75.
Θαυμάσια, κορίτσια! Και σε ανώτερα!

17 Μαΐου 2012
Επιτυχία στις Εξετάσεις ECDL
Η Σπυρούλα Τιμοθεόυ, η Γεωργία Νεοφύτου και η Σοφία Σουλούπα παρακάθισαν σε εξετάσεις Πληροφορικής ECDL και πέρασαν με πολύ καλά αποτελέσματα!
Συγχαρητήρια, κορίτσια!
Μάιος 2012
Βραβείο στις Γραφικές Τέχνες
Οι μαθητές του Γ2 πήραν Βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Αφίσας με θέμα: «Ασφάλεια
και Υγεία στην Εργασία» από το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Συγχαρητήρια, παιδιά!
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5. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Μάιος 2012
Βραβείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Το τραγούδι «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης», το οποίο τραγούδησαν οι μαθήτριες του σχολείου μας στην Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας του Δέντρου, έχει βραβευθεί
με το Βραβείο «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Συγχαρητήρια, κορίτσια!

Οι μαθητές μας πήραν βραβείο για τα έργα που δημιούργησαν στα πλαίσια των πιο κάτω Διαγωνισμών
Νοέμβριος 2011
1ος Διαγωνισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις Εικαστικές Τέχνες με θέμα: «Η Κύπρος των δέκα Χιλιάδων Χρόνων Ιστορίας και Πολιτισμού
στο πηδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Μάρτιος 2012
Παγκύπριος Διαγωνισμός Τέχνης με θέμα: «Για σένα Αγαπημένη Πατρίδα» από
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Μόρφου και το Επαρχιακό Γραφείο ΟΕΛΜΕΚ
Μόρφου.
Απρίλιος 2012
Παγκύπριος Διαγωνισμός με θέμα: «Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Λεμεσού
ΓΣΟ 2012 - Διαγωνισμός φωτογραφίας και Τέχνης από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού.
Παγκύπριος Διαγωνισμός του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων με θέμα:
«Αμπέλι και Κρασί»
Μάιος 2012
Διαγωνισμός Τέχνης που προκήρυξε η Πολωνία με θέμα: «Το παιδί και ο Σκύλος».
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αφίσας και βίντεο με θέμα: «Και 1 θύμα Ξενοφοβίας
και Ρατσιστικής Βίας είναι πολύ!» από αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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6. Ο ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

Χάρολντ Μακγκράθ
(1871 - 1932)
Διάσημος
Αμερικανός
συγγραφέας. Οι νουβέλες
του έγιναν πολλές φορές
best seller.

19—21 Ιουνίου 2011
Κατασκήνωση Ενηλίκων στην Πάφο

Μέσα στα πλαίσια της παροχής ευκαιριών συναισθηματικής και κοινωνικής στήριξης μεταξύ
των κωφών / βαρήκοων νέων πραγματοποιήθηκε κατασκήνωση. από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου
2011 στο ξενοδοχείο «St. George“στην Πάφο.
Η Σχολή Κωφών και ο Όμιλος Φίλων
των Κωφών διοργάνωσαν για πρώτη φορά την κατασκήνωση ενηλίκων σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.
Σ’ αυτήν έλαβαν μέρος 31 αγόρια και κορίτσια με συνοδεία της Διευθύντριας και
Μελών του Προσωπικού της Σχολής Κωφών, καθώς και Μελών του Ομίλου Φίλων των Κωφών.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στην Πάφο, διαλέξεις πάνω σε διάφορα θέματα κ.ά.

39

6. Ο ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ

26 Ιουνίου 2011 - 3 Ιουλίου 2011
Κατασκήνωση στον Πρόδρομο
Το σχολείο μας έχει καθιερώσει την συμμετοχή του στις θερινές κατασκηνώσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το καλοκαίρι του 2011 συμμετείχαμε στην
κατασκήνωση στον Πρόδρομο με 15 παιδιά (10 κορίτσια και 5 αγόρια).
Τα παιδιά που συμμετέχουν προέρχονται από όλες τις περιοχές της Κύπρου.
Μερικά παιδιά φοιτούν στη Σχολή Κωφών και μερικά άλλα είναι ενταγμένα σε γενικά
σχολεία. Έτσι όλοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μαζί επτά ολόκληρες μέρες γνωρίζοντας άλλα κωφά, βαρήκοα και ακούοντα παιδιά.
Το Πρόγραμμα περιλάμβανε χορό, τραγούδι, επισκέψεις και πολλά πολλά παιχνίδια! Φυσικά, η διδασκαλία της Νοηματικής έφερε τα παιδιά ακόμα πιο κοντά...
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7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

Τζόνι Ρέι (1927-1990)
Aμερικανός

τραγουδιστής,

συνθέτης και πιανίστας. Υιοθέτησε δικό του στυλ μουσικής και
ρυθμού, κάτι μεταξύ pre-rock,
R&B και κλασικού ποπ.

Προσχολική Ομάδα
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7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

Ομάδα Δ4: Δ’ Δημοτικού

Ομάδα Μ1: Α’ Γυμνασίου
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7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

Ομάδα Μ1: Β΄ Γυμνασίου

Ομάδα Λ1: Α’ Λυκείου
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7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

Οι Μαθητές της Σχολής
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8. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν
(1770 - 1827)
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσουργούς όλων των εποχών.
Η κώφωση του δεν τον εμπόδισε να
γράψει σπουδαίες συμφωνίες, αλλά

ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΩΝ

ένιωθε άσχημα που δεν μπορούσε ν’
ακούσει το χειροκρότημα του κοινού.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Χρύσω Στυλιανού
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Έλση Πράις: Υπεύθυνη Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης και
Συμβουλευτικής Γονέων
Γιάννης Γιαννακίδης
Χρυσάνθη Δημητρίου: Συνδετική Λειτουργός του Προγράμματος
Στήριξης παιδιών με απώλεια ακοής στη
Μέση Γενική και Μέση Εκπαίδευση
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Χριστίνα Γιασεμή
Οριάνα Μουρίδη
Έλενα Χ’ Πέτρου
Μαρία Παπαθανασίου
Μαρία Σπίτσα (Αντικαταστάτρια)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Μαρία Γεννάρη (Μουσικός)
Γιάγκος Γιάγκου
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σταυρούλα Κάκκουρα
Θεολόγος—Βοηθός Διευθύντρια
Ευφροσύνη Κατσουρά
Φιλόλογος
Κατερίνα Νικολάου
Μαθηματικός
Γεωργία Κούσπου
Βιολόγος
Ελένη Ανδρέου
Αγγλικών
Ελένη Φιλίππου
Πληροφορικής
Φιλίτσα Παπανικολάου
Δακτυλογραφίας
Γιάννης Φιλιππίδης
Φυσικής Αγωγής
Ελένη Μπάρρον
Γραφικών Τεχνών
Γιάννης Χ΄Μιχαηλ
Μαγειρικών Τεχνών
Ανδρέας Αντωνίου
Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας
Στάλω Γιουτανή
Σύμβουλος
ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΣ
Αθηνά Ευθυμιάδου
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Ελένη Προκοπίου
ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Λένια Ματαίου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Έλενα Τρύφωνος
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Θέκλα Ελευθερίου
Αγγέλα Καζαντζή
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Χρύσω Ασπρομάλλη
Ξένια Αργυρίδου
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Δώρα Παπαδοπούλου
Κούλα Ανδρέου
Ελενίτσα Πέτσα
Χρυσούλα Κατσικίδου
Σταυρούλα Θεοφάνους
Μαρία Γιακουμή

Κλητήρας, Οδηγός
Βοηθός Νηπιαγωγός
Συνοδός Λεωφορείου
Βοηθός Μάγειρα
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Χριστίνα Θεμιστοκλέους
Φιλόλογος
Μαρία Δημητριάδου
Φιλόλογος
Ελένη Λεοντίου
Μαθηματικός
Γιώργος Κωνσταντίνου
Χοροδιδάσκαλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ελένη Γιάγκου
Λογοθεραπεύτρια
Μαρίνα Ανδρέου
Νηπιαγωγός
Ελένη Παύλου
Νηπιαγωγός
Ειρήνη Πράις
Νηπιαγωγός
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
Νίτσα Χατζηχάννα
Διευθύντρια
Λύδα Σκανδάλη Παντελή
Νηπιαγωγός
Αγγέλα Κωνσταντίνου Παπαλουκά Νηπιαγωγός
Σοφία Σπύρου
Νηπιαγωγός
Δέσποινα Ιωάννου
Νηπιαγωγός
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Ανδρούλα Χ΄Γιάγκου
Διαμάντω Περικλή

Βοηθός Νηπιαγωγός
Βοηθός Νηπιαγωγός

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
Έλση Χριστόφια
Πρόεδρος
Αγγέλα Πουμπουρή
Μέλος
Γιάννης Γιαννακίδης
Μέλος
Αριστείδης Χαραλαμπίδης
Γραμματέας
Μάριος Τεμπριώτης
Μέλος
Χρύσω Στυλιανού
Διευθύντρια Σχολής Κωφών
ΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
Λέλλος Δημητριάδης
Πρόεδρος
Έλση Χριστόφια
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Σχολής Κωφών
Ιωάννα Λοϊζίδου
Χρίστος Κωμοδίκης
Αντώνης Αντωνίου
Εκ μέρους Παγκύπριου Συνδέσμου Παιδιών
με Απώλεια Ακοής
Γιάννης Γιαννακίδης
Εκ μέρους Ομοσπονδίας Κωφών
Σταυρούλα Θεοφάνους
Χρύσω Στυλιανού
Διευθύντρια Σχολής Κωφών
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ
Γιώργος Νικολάου
Σολωμός Κυριάκου
Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Ξένια Σωτηρίου
Λίτσα Καραμούζη
Χρυστάλλα Θωμά
Χρυσάνθη Σταύρου
Χρύσω Στυλιανού
Αγγέλα Πουμπουρή

Πρόεδρος
1ος Αντιπρόεδρος
2ος Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Βοηθός Ταμίας
Γραμματέας
Βοηθός Γραμματέας
Διευθύντρια Σχολής Κωφών
Εκ μέρους Διοικητικού Συμβουλἰου Σχολής
Κωφών

Νικόλας Γεωργιάδης
Θέκλα Νεοκλέους
Αρετή Δημοσθένους
Ιουλία Χριστοφίδου
Χρίστος Αβραάμ
Άντρη Μακρή
Πάρης Σαββίδης
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Τζιέτρουντ Έντερλε
(1906-2003)
Αμερικανίδα κολυμβήτρια. Το 1926 έγινε η πρώτη
γυναίκα
στο
Πέρασε

που

κολύμπησε

Αγγλικό
τη

διδάσκοντας

Κανάλι.
ζωή

της

κολύμπι

σε

κωφά παιδιά.

«Η Κιβωτός του Νώε», Δ4

Αποκριάτικες μάσκες, Δ4

Αμυγδαλιά από μακαρόνια και
ποπ κορν, Δ4
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Πασχαλινά καλαθάκια, Δ4

Γεωργία Νεοφύτου, Γ1
Σπυρούλα Τιμοθέου, Γ1
Μακέτα Χοιροκοιτίας, στα πλαίσια
της Ιστορίας

Γεωργία Νεοφύτου, Γ1
Αφίσα: «Τα παιδικά μου χρόνια»
στα πλαίσια των Νέων Ελληνικών

Σπυρούλα Τιμοθέου, Γ1
Αφίσα: «Τα παιδικά μου χρόνια»
στα πλαίσια των Νέων Ελληνικών

49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τεχνικό Σχέδιο και Σχεδιασμός
στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Ορθογραφικές Προβολές

Ισομετρικές Προβολές

Σχεδιάστηκε από τη μαθήτρια
Γεωργία Νεοφύτου της Γ1
Γεωργία Νεοφύτου,Γ1

Σπυρούλα Τιμοθέου, Γ1
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Γραμμικά Σχέδια

Γεωργία Νεοφύτου,Γ1

Σπυρούλα Τιμοθέου, Γ1
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Αγαμέμνονας Λοΐζου\, Γ2

Χαράλαμπος Κάρμιος, Γ2
Γεωργία Νεοφύτου, Γ1

Κατασκευή αεροπλάνου, Δ4

Κατασκευή Παζλ, Δ4
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Χριστίνα Κατσιάρτου, Γ2

Χριστίνα Κατσιάρτου, Γ2

Αγαμέμνονας Λοΐζου\, Γ2

Χαράλαμπος Κάρμιος, Γ2
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Ομαδική Εργασία Παιδιών της Γ1
Γεωργία Νεοφύτου
Σπυρούλα Τιμοθέου

Γεωργία Νεοφύτου, Γ1

Σπυρούλα Τιμοθέου, Γ1

Ομαδική Εργασία Παιδιών της Δ4
Χρύσης Τσίγκης
Χρήστος Μαρτασίδης
Ελένη Χ’ Γεωργίου
Σάββας Κουσίδης
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Ομαδικές Εργασίες Παιδιών και του Καθηγητή
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η μεταμόρφωση των κοριτσιών σε γοργόνες
Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από
πολλά χρόνια υπήρχαν δύο κορίτσια. Το
ένα κορίτσι ήταν γαλανομάτικο και ξανθό και το άλλο κορίτσι μελαχρινό και
πρασινομάτικο. Αυτά τα κορίτσια μια μέρα πήγαν στη θάλασσα για να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. Κάθισαν
στην άμμο και έριχναν πέτρες στη θάλασσα. Ξαφνικά βγήκε ένας πολύ
όμορφος γοργόνος από τη θάλασσα και
κάθισε στην πέτρα. Η μελαχρινή είδε το
γοργόνο και έπαθε σοκ! Γι’ αυτό και τον
κοίταζε συνέχεια. Ο γοργόνος πρόσεξε
ότι η μελαχρινή τον κοίταγε και θυμωμένος έφυγε.
Το κορίτσι λυπήθηκε και ευχήθηκε: «Μακάρι να ήμουν και εγώ γοργόνα»! Ύστερα
από λίγη ώρα βγήκε ένας άλλος όμορφος γοργόνος και κάθισε στην πέτρα. Η ξανθιά τον
είδε! Τι ομορφιά! Ο γοργόνος της χαμογέλασε και αυτή του ανταπέδωσε το χαμόγελο.
Όμως, ο γοργόνος έπρεπε να φύγει για μια δουλειά στα βάθη του ωκεανού… Έφυγε αφήνοντας έτσι τη ξανθιά μόνη με τις σκέψεις της. Η ξανθιά τότε σκέφτηκε και έκανε μια ευχή:
«Μακάρι να ήμουν και εγώ γοργόνα»! Μα να που και ο γοργόνος επιθυμούσε κάτι άλλο!
Αυτός είπε: «Μακάρι να ήμουν άνθρωπος»!
Τα κορίτσια έφυγαν από τη θάλασσα. Περπατούσαν λυπημένες και στο δρόμο μιλούσαν για τους γοργόνους που ερωτεύτηκαν. Καθώς περπατούσαν τα κορίτσια είδαν μια κακιά μάγισσα και της ζήτησαν αν μπορεί να τις κάνει γοργόνες . Η μάγισσα σκέφτηκε για
λίγο και έπειτα τους είπε: «Πάρτε αυτά τα δύο κολιέ και φορέστε τα η καθεμιά. Όταν μπείτε στη θάλασσα, αγγίξτε το κολιέ που θα κρέμεται στο λαιμό σας και πείτε: «Θέλω να γίνω
γοργόνα»! και θα γίνετε γοργόνα». Τα κορίτσια χάρηκαν πάρα πολύ και ευχαρίστησαν τη
μάγισσα.
Την επόμενη μέρα τα κορίτσια πήγαν στη θάλασσα και μπήκαν μέσα στα δροσερά
γαλάζια νερά της. Φόρεσαν το κολιέ και το άγγιξαν λέγοντας: «Θέλω να γίνω γοργόνα για
πάντα!» Τα κορίτσια κατάφεραν να μεταμορφωθούν επιτέλους σε πανέμορφες γοργόνες! Η
επιθυμία τους πραγματοποιήθηκε! Κολύμπησαν πολύ βαθιά και αντίκρυσαν αμέτρητους
γοργόνους και γοργόνες. Συναντήθηκαν με τους γοργόνους που είχαν δει πριν και αυτοί τις
ρώτησαν αν είναι καινούργιες. Αυτές τους απάντησαν: «Ναι, ήρθαμε από τη Μαύρη Θάλασσα και σκοπεύουμε να ζήσουμε εδώ που είναι πιο καθαρή η θάλασσα».
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Οι γοργόνοι είπαν: «Ωραία ευκαιρία να σας γνωρίσουμε! Πρώτα, θα θέλατε να καθήσουμε έξω από τη θάλασσα;» Έτσι, όλοι βγήκαν έξω στη ξηρά και κάθησαν σε έναν απότομο βράχο.
Γνωρίστηκαν, λοιπόν, και περνούσαν ωραία. Σιγά σιγά ο έρωτας μεταξύ τους άρχισε
να φουντώνει... Η ξανθιά και ένας γοργόνος έκαναν μια οικογένεια. Το ίδιο και η μελαχρινή. Έζησαν όλοι εκεί στη θάλασσα για πάντα. Τα κορίτσια χάρηκαν που άλλαξε η ζωή
τους…
Γεωργία Νεοφύτου, Α΄ Γυμνασίου

Το χιόνι
Μόνο τα παιδιά ξέρουν να παίζουν με το χιόνι.
Τα παιδιά φτιάχνουν χιονάνθρωπο και είναι χαρούμενα,
γιατί νομίζουν ότι μοιάζει με παιδί.
Μόνο τα παιδιά χαίρονται τα χιονισμένα δέντρα.
Οι μεγάλοι συνήθως κάθονται και πίνουν τον καφέ τους.
Μερικοί μόνο βοηθούν τα παιδιά, γιατί μόνο τα παιδιά αγαπούν
το χιόνι!
Σπυρούλα Τιμοθέου, Α΄ Γυμνασίου

Οι φίλοι είναι σημαντικοί
στη ζωή μας

Ψωνίζουμε, τρώμε, διασκεδάζουμε. Όταν
έχουμε κάποιο πρόβλημα, οι φίλοι μας θα μας
βοηθήσουν για το λύσουμε. Όταν είμαστε χαρούμενοι, αυτοί χαίρονται μαζί μας. Οι φίλοι
μας μας προσέχουν και μας βοηθούν. Επίσης,
μας συμβουλεύουν. Όταν είμαστε άρρωστοι
μας φροντίζουν, μας προσέχουν και ανησυχούν για μας.
Οι φίλοι είναι σημαντικοί στη ζωή μας,
γιατί χωρίς φίλους η ζωή θα ήταν άδεια και
χωρίς σημασία…

Οι φίλοι είναι σημαντικοί στην ζωή
μας. Βρίσκονται κοντά μας στις χαρές
μας ,αλλά και στις δύσκολες στιγμές μας.
Όταν έχουμε φίλους, μπορούμε να κάνουμε
πολλά πράγματα μαζί. Μπορούμε δηλαδή να
τους καλέσουμε σπίτι μας για να δούμε ποδόσφαιρο ή κάποια ωραία ταινία .Άλλες φόρες θα πάμε εκδρομές στο βουνό ή στη θάλασσα. Μαζί τους περνούμε ευχάριστες στιγμές .

Χριστίνα Κατσιάρτου, Β’ Γυμνασίου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Ο κύριος Αντώνης μιλά για τη ζωή στο χωριό του
Βρισκόμαστε σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Λευκωσία. Εκεί ζει ο κύριος Αντώνης με
τη γυναίκα του. Ζουν εκεί όλη τους τη ζωή.
Χαράλαμπος: Κύριε Αντώνη, πόσα χρόνια μένετε στο χωριό;
Αντώνης: όλη μου τη ζωή, 83 χρόνια.
Χαράλαμπος: Δεν έχετε φύγιε ποτέ από το χωριό σας;
Αντώνης: Όχι, ούτε θέλω.
Χαράλαμπος: Πώς είναι η ζωή στο χωριό;
Αντώνης: Για μένα δεν υπάρχει καλύτερος τόπος, για να ζει ο άνθρωπος.
Χαράλαμπος: Γιατί το λέτε αυτό;
Αντώνης: Εδώ υπάρχει καθαρός αέρας, οξυγόνο. Οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους,
ο ένας βοηθά τον άλλο και υπάρχει ησυχία.
Χαράλαμπος: Υπάρχουν πολλοί κάτοικοι στο χωριό σας;
Αντώνης: Παλιά το χωριό ήταν γεμάτο από κόσμο. Τώρα όλοι φεύγουν και πηγαίνουν
στις πόλεις.
Χαράλαμπος: Γιατί γίνεται αυτό;
Αντώνης: Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εργασία στο χωριό μας. Ο κόσμος βρίσκει
εργασία στην πόλη και ζει κοντά στο χώρο εργασίας του.
Χαράλαμπος: Εσείς θα μπορούσατε να ζήσετε στην πόλη;
Αντώνης: όχι, με κανέναν τρόπο. Με τόση φασαρία και καυσαέρια ... Ακόμα, ο καθένας
δεν γνωρίζει ούτε το γείτονά του.
Χαράλαμπος: Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους νέους μας;
Αντώνης: Θα σου το πω όχι με λόγια, αλλά με ένα ποίημα.
Είμαι ένας άνθρωπος απλός που ζει μια ζωή σε χωριό
με τον τρόπο που έμαθα να ζω ούτε σε χίλια χρόνια δεν αλλάζω.
Στην πόλη υπάρχει πολυκοσμία και φασαρία
σαν θεριά φωνάζουν ...
Χαράλαμπος: Ευχαριστώ πολύ!
Αντώνης: Να’ σαι καλά!
Χαράλαμπος Κάρμιος, Β΄ Γυμνασίου

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ME TON ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
NEYMAR DA SILVA SANTOS
Ο Neymar Da Silva Santos είναι ένας ποδοσφαιριστής που μου
αρέσει. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 στη Βραζιλία. Ζει στο
Πάολο. Έπαιξε σε πολλές ομάδες και έβαλε πολλά τέρματα. Έκανε
πολλές προπονήσεις, γωια να καταφέρει να φτάσει εδώ που βρίσκεται
σήμερα. Τώρα είναι βασικός παίχτης στη FC BARCELONA.
Αγαμέμνονας Λοΐζου, Β΄ Γυμνασίου
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Έρευνα

Τι γίνεται με το θέμα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς; 9 άτομα
αφήνουν τη μηχανή του αυτοκινήτου να δουλεύει, όταν κατεβούν
στο περίπτερο για 2 λεπτά, αλλά
όλοι χρησιμοποιούν ποδήλατο, για
να πάνε κάπου κοντά στο σπίτι
τους. Μάλιστα, και οι 12 χρησιμοποιούν
αμόλυβδη βενζίνη.

από τους δημοσιογράφους μαθητές μας!
Η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος
είναι ένα από τα
πιο
σο β α ρ ά
προβλήματα της
εποχής μας. Θέλοντας να βοηθήσουμε κι εμείς στη διάσωσή του
ερευνήσαμε πρώτα πόσο οικολογικά ζουν οι Κύπριοι στην καθημερινή τους ζωή στο σπίτι και στο
χώρο εργασίας τους. Καταρτίσαμε
ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε ελπίζοντας τα λόγια να γίνουν πράξεις... Το ερωτηματολόγιο
περιλάμβανε 14 ερωτήσεις και το
απάντησαν 12 άτομα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
π.χ. φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιούν
μόνο 3. 10 άτομα σβήνουν την τηλεόραση και τον Η.Υ., όταν δεν τα
χρησιμοποιούν, αλλά όλοι σβήνουν το φως, όταν δεν το χρειάζονται.
Τελειώνοντας, πληροφορούμαστε ότι μόνο 8 από τους 12
έχουν οικολογική συνείδηση.
Αυτά, λοιπόν! Ίσως αποκτήσουμε πιο δυνατή οικολογική συνείδηση τα επόμενα χρόνια πριν
είναι ακόμη αργά ...

Ας δούμε, λοιπόν, τι βρήκαμε.
Σχετικά με το νερό, 11
άτομα απάντησαν ότι πλένουν το
αυτοκίνητό τους με το λάστιχο χωρίς να αφήνουν το νερό να τρέχει
συνέχεια και 10 άτομα κλείνουν
το νερό, όταν πλένουν τα δόντια
τους. Μόνο 3 άτομα χρησιμοποιούν αρκετό νερό στο πότισμα των
φυτών˙ επίσης 3 άτομα κάνουν
ντους για αρκετή ώρα σπαταλώντας έτσι το νερό. Οι μισοί βάζουν
σε λειτουργία το πλυντήριο τις
βραδινές ώρες, ενώ οι άλλοι μισοί

Στην έρευνα συνεργάστηκαν:
Σοφία Σουλούπα, Α΄ Λυκείου
Κώστας Τρύφωνος, Α΄ Λυκείου
κ. Ευφροσύνη Κατσουρά, Φιλόλογος
κ. Κατερίνα Νικολάου, Καθηγήτρια
Μαθηματικών
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Η σεφ Σοφία Σουλούπα μας αποκαλύπτει
ένα …. γλυκό μυστικό!

ας

άτ
λ
ο
κ
Σο
κ
ι
έ
α
Κ
Λάβ

Πολύ νόστιμο, εύκολο και εντυπωσιακό γλυκό. Όταν κοπεί
η σοκολάτα ξεχύνεται από μέσα σαν λάβα. Γι΄αυτό και ονομάζεται
έτσι. Το τέλειο γλυκό για τους λάτρεις της σοκολάτας και τα
παιδιά!!!
ΥΛΙΚΑ
375γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
200γρ. βούτυρο
1φλυτζάνι του τσαγιού ζάχαρη
1 ½ φλυτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις
7 αυγά
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπήστε στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη για αρκετή ώρα
μέχρι να ασπρίσουν τα αυγά και να φουσκώσει λίγο το μίγμα. Κατόπιν ρίξτε και το αλεύρι στο μίγμα των αυγών. Στο μεταξύ σε
χαμηλή θερμοκρασία λιώστε σε μία μικρή κατσαρόλα τεφάλ το
βούτυρο με τη σοκολάτα και αφού λιώσουν ενσωματώστε τα δύο
μίγματα μαζί.
Βουτυρώστε καλά μία φόρμα και ρίξτε μέσα το μίγμα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Αμυγδαλιά
Η αμυγδαλιά είναι ένα δέντρο που ανθίζει το χειμώνα

Τα άνθη της αμυγδαλιάς, είναι άσπρα και ροζ. Είναι πολύ όμορφα.

Τα άνθη θα γίνουν αμύγδαλα.

Για να φάμε τον καρπό που έχει μέσα στο αμύγδαλο πρέπει να το σπάσουμε.
Ο καρπός που έχει μέσα στα αμύγδαλα είναι πολύ θρεπτικός
Ελένη Χ΄ Γεωργίου, Δ4
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Η Ελιά
Η ελιά είναι ένα δέντρο που υπήρχε από τα παλιά χρόνια.
Η ελιά έχει τα φύλλα της όλο το χρόνο.
Ελιά λέγεται και το δέντρο και ο καρπός.
Από τις ελιές βγαίνει το ελαιόλαδο.
Ελαιώνας είναι το χωράφι με πολλές ελιές.
Τον

Οκτώβριο και Νοέμβριο οι αγρότες μαζεύουν τις ελιές. Κάποιες
θα τις πάνε στο ελαιοτριβείο να τις κάνουν λάδι, ενώ άλλες θα τις
κρατήσουν για φαγητό.

Ε -

λαιοτριβείο είναι το εργοστάσιο που λιώνει τις ελιές και βγαίνει το
λάδι.

Το λάδι το χρησιμοποιούμε για να:
Μαγειρεύουμε
Στα φαγητά (σαλάτες, όσπρια)

Χρύσης Τσίγκης, Δ4

Στο καντήλι της εκκλησίας.

Η Καθαρά Δευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα είναι το τέλος των καρναβαλιών και η πρώτη μέρα
της Σαρακοστής.
Σαρακοστή λέμε τις 50 μέρες που κάνουμε νηστεία μέχρι να έρθει το Πάσχα.
Τα καρναβάλια τελειώνουν με τα κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού.
Κούλουμα είναι ένα έθιμο που κάνουν όλοι οι άνθρωποι την Καθαρά Δευτέρα.
Πηγαίνουν εκδρομή έξω στα χωράφια και τρώνε νηστήσιμα φαγητά.

Σάββας Κουσίδης Δ4
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Έvας περίπατος στη Λευκωσία
Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου. Eίναι κτισμένη
πάνω στον Πεδιαίο ποταμό. Τη Δευτέρα πήγαμε περίπατο στη
Λευ-

Προεδρικό Μέγαρο

κωσία
και είδαμε τα πιο σημαντικά κτίρια
της Λευκωσίας.

Κατοικία του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας

Βουλή των Αντιπροσώπων

Τα τείχη της Λευκωσίας

Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού

Το Δημαρχείο Λευκωσίας
Χρήστος Μαρτασίδης , Δ4
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION
Hello
Ciao

Γεια σου
Hola

Merhaba Selam
Salut

Czesc
Guten Tag

ΒΕΛΓΙΟ
• Βρυξέλλες

Βάφλες

Atomium

Πατάτες τηγανιτές

ΠΟΛΩΝΙΑ
• Βαρσοβία
Μέρος της εργασίας
για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κώστας Τρύφωνος, Λ1
Γεωργία Νεοφύτου, Γ1

Main Market Square (or "Rynek,“) in Polish

Meat in jelly
with potatos
and a very hot
tasty Estonian
mustard.
Μπίρα
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Μαδρίτη
• Η Μαδρίτη είναι η
πρωτεύουσα και
μεγαλύτερη πόλη της
Ισπανίας.
• Βρίσκεται στο κέντρο
της χώρας.
• Είναι το πολιτιστικό
κέντρο της χώρας.
• Έχει πολλά μουσεία
και αξιοθέατα.

Μουσείο

του

Πράδο:

είναι

ένα

περίφημο μουσείο τέχνης. Έχει πίνακες,
σχέδια, νομίσματα και μετάλλια, έργα
γλυπτικής, διακοσμητικά αντικείμενα

σ

Ποδο

ά
ές Ομ
κ
ι
ρ
ι
φα

δες

Ταυρο

Μέρος της εργασίας
για την Ισπανία

• Η Τα
υρ
ένα πα ομαχία είνα
ι
αγώνισ ραδοσιακό
Ισπανί μα της
• Οι τ ας
αυρο
γίνοντ μαχίες
αι σε α
ρένες
• Στις
ταυρ
ταυρο ομαχίες ο
μά
να σκο χος πρέπει
τώσει
τον
ταύρο
.

Χαράλαμπος Κ’άρμιος, Γ2
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Το Βουκουρέστι
• Είναι η πρωτεύουσα και η μεγάλη πόλη της
Ρουμανίας.
• Το Βουκουρέστι βρίσκεται στο νότιο τμήμα
της Ρουμανίας.
• Το Βουκουρέστι αποτελεί το εμπορικό
(καταστήματα) και βιομηχανικό (εργοστάσια)
κέντρο της Ρουμανίας
• Εδώ, πριν την επανάσταση του 1821 ζούσαν
πολλοί Έλληνες
Παρα
δοσ

ιακές

ακά
ι
σ
ο
δ
Παρα

ποτά
ι
α
κ
ά
φαγητ

Μπιφ

τέκια

Σούπα
le
sarma
Κρασιά
ες

Μπύρ

Μέρος της εργασίας
για τη Ρουμανία

ντι
Μπρά

Χριστίνα Κατσιάρτου, Γ2
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Πάφο.
ε σ τη
σ
ύ
ο
γ
η
Οδ
.
Λεμεσό

Πύλη Κερύνειας
Βρίσκεται στο
κατεχόμενο
μέρος.
Οδηγούσε στη
Κερύνεια

Πύλη
Αμ

 Εί
ναι η
Πύλη μεγαλύτ
ε ρη
.
 Οδ
ηγού
Αμμό σε στην
 Οδ χωστο.
ηγού
σε
 Έβ
γαινα στη Λάρν
ακα
ν και
άνθρ
έμπ
ω
άμαξ ποι και ά αιναν
ε
λ
εμπο ς που μετ ογα με
έφερ
ρεύμ
αν
ατα α
προς
π
τ
Αμμο ο λιμάνι τ ό και
χώστ
ης
ου.

μοχώ
στου
Μέρος της εργασίας
για τη ν Παλιά Λευκωσ΄΄ια
Χαράλαμπος Κ’άρμιος, Γ2
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