ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2018/2019
ΕΚΔΟΣΗ 55η
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο το 2019

Οι Δραστηριότητές μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΕΣΤΙΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

472

ΦΕΙΔΙΑΣ

428

ΠΥΘΑΓ0ΡΑΣ

417

ΠΛΑΤΩΝΑΣ

317

1.

Χριστοφή Μιχαήλ Β1 (70)

2.

Αντωνίου Χρίστος Α1 (52)

3.

Σταύρου Μιχάλης Α1 (49)

Μαθητικός Διαγωνισμός «Της Ομορφιάς
διαβαίνω αιώνιος εραστής!», Σ. Βολτσκόβ «Η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο»
Ντοστογιέφσκι.

08/01

7ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής
στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη.

18/01

Διεξαγωγή Γ΄ Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού.

18/01

Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θοδώση
Πιερίδη.

21/01

Προκήρυξη Διαγωνισμού στο μάθημα
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας:
«Πολυτροπικά Κείμενα και Δημιουργική
Γραφή»

21/01

3η Ημέρα Ομίλων.

23/01

Ενδοσχολικός Εορτασμός Τριών Ιεραρχών.

29/01

Γ΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός
Γυμνασίων για την Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα με θέμα: «Τερψώμεθα μύθοις».

31/01

Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου
Έκθεση Ελληνικής Πρεσβείας – Μαθητές
Γ΄ Λυκείου.

31/01

Η φαντασία στην παραγωγή λόγου –
Μαθητές Α΄ Γυμνασίου – Β΄ Λυκείου.

31/01

Ενδοσχολικός Χριστουγεννιάτικος Εορτασμός
Μέσα στο πνεύμα και την ατμόσφαιρα των ημερών, πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας, η οποία
περιελάμβανε εκκλησιαστικούς ύμνους, ποιήματα, κείμενα, προβολή και παραδοσιακά κάλαντα της Κύπρου, της Πελοποννήσου, της
Ικαρίας και της Χίου, από τη χορωδία του σχολείου μας.
Κεντρικό μήνυμα της Γιορτής μας ήταν η Αγάπη! Τόσο πολύ μάς
αγάπησε και μάς αγαπά ο Θεός, που έστειλε στη Γη τον Μονογενή
του Υιό, με μοναδικό σκοπό Του τη σωτηρία μας. Μια τέτοια θυσιαστική αγάπη οφείλουμε κι εμείς να δείχνουμε απέναντι στους συνανθρώπους μας. Όπως όμως τόνισε και η Διευθύντρια μας κ. Δέσποινα Πιερή, αυτή η αγάπη προϋποθέτει και αληθινή συγχώρεση.
Μόνο τότε θα νιώσουμε πραγματικά Χριστούγεννα και μέσα μας
και γύρω μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη κ. Άντρια Κωνσταντινίδου
και τον κ. Μάριο Καρασαμάνη.

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στη συντονίστρια του εορτασμού κ. Μαρία Ευέλθοντος
«Το αυτοκίνητο έχει γίνει η πανοπλία, το προστατευτικό και επιθετικό κέλυφος του
σύγχρονου
X. Ελευθεριάδης, Στ1
ανθρώπου»,
όπως χαρακτηριστικό αναφέρει ο Μάρσαλ Μακ Λούαν. Στις 5 Νοεμβρίου 2018, οι μαθητές Λυκείου παρακολουθήσαμε μια
διάλεξη στη Σχολή μας με θέμα την οδική ασφάλεια, η
οποία είχε πραγματοποιηθεί από ανθρώπους που η μοίρα
τους έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Δυστυχώς, στάθηκαν
‘’άτυχοι’’, διότι είχαν υποστεί σοβαρότατες ζημιές στο
σώμα τους οδηγώντας αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, αλλά
είχαν το θάρρος να μιλήσουν για το τι τους συνέβη. Δυστυχώς, πολλοί έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο ή τραυματίστηκαν σοβαρά είτε λόγω ταχύτητας, είτε λόγω ποτού ή αφηρημάδας. Αναντίρρητα, αυτή η διάλεξη μάς βοήθησε να κατανοήσουμε πως δεν χρειάζεται να χάσουμε και εμείς τη ζωή μας,
επειδή θέλουμε να εντυπωσιάσουμε τρέχοντας πιο γρήγορα απ’ τον άλλον ή θέλοντας να πιούμε πριν πάρουμε το τιμόνι. «Η
ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από την άσφαλτο».

Διάλεξη για την οδική ασφάλεια

Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής –
Α. Χριστοδούλου, Α1
Στις 29 Νοεμβρίου 2018 επισκεφτήκαμε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, που βρίσκεται δίπλα από το Αρχηγείο της Αστυνομίας στη Λευκωσία. Το Αρχηγείο της Αστυνομίας
έχει ένα παλιό μουσείο που έχει όλα τα παλιά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν
στους αγώνες με τους Άγγλους και τους Τούρκους κατακτητές. Το πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής είναι ένα ξεχωριστό μέρος. Εκεί γίνεται μια παρουσίαση στους μαθητές που το
επισκέπτονται περί Κυκλοφοριακής Αγωγής και οι μαθητές διδάσκονται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους πεζούς, τους οδηγούς ποδηλάτου και αυτοκινήτων. Αργότερα,
επιλέξαμε αν θέλουμε να είμαστε πεζοί ή οδηγοί και να θέσουμε σε εφαρμογή όσα μάθαμε παίζοντας στο πάρκο. Η επίσκεψή μας στο πάρκο μάς έμαθε πολλές χρήσιμες πληροφορίες που εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Προσωπική και Κοινωνική Αγωγή
(ΠΚΑ)

2η Ημέρα Ομίλων - 22/11/2018

Erasmus +
Λ. Χρυσόστομου, Γ1

Την εβδομάδα 11-18 Νοεμβρίου 2018 μια ομάδα μαθητών των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ επισκέφθηκε τη Βαρκελώνη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + “Tracing our European Spirit”. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να μάθουμε για την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης, αλλά και να
γνωρίσουμε παιδιά και καθηγητές που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα.
Εκεί μας φιλοξένησαν παιδιά από το σχολείο Escola
Garbí Pere Vergés Badalona. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας κάναμε πολλές δραστηριότητες, μια από
αυτές ήταν το παιχνίδι θησαυρού στην παλιά πόλη. Επίσης, πήγαμε στο τεράστιο γήπεδο της F.C Barcelona. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το μέγεθος του σχολείου
τους, καθώς είχε τρία γήπεδα και μια ωραία αίθουσα
τέχνης. Θα πρότεινα σε όποιον σκέφτεται να δηλώσει
συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, να δηλώσει αμέσως
και σίγουρα δε θα το μετανιώσει. Αυτό το ταξίδι στη Βαρκελώνη μου πρόσφερε πολλά και θα μου μείνει αξέχαστο.

Εκδρομή
στο Pafos
Zoo

Επίσκεψη στο Κούριο
Στo πλαίσιo του διαγωνισμού της ωραιότερης τάξης της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού η Α. Προδρόμου, Γ1
τάξη μου, Γ1, καθώς και η Ε1 ανακηρύχθηκαν νικήτριες με έπαθλο μια εκδρομή. Στις 7
Νοεμβρίου 2018 λοιπόν, επισκεφθήκαμε το αρχαίο θέατρο Κουρίου, το οποίο
αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Εκεί ανεβαίνουν παραστάσεις τραγωδιών και κωμωδιών όπως και συναυλίες κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην κορυφή ενός βουνού
όπου μείναμε για λίγη ώρα, ούτως ώστε να απολαύσουμε την απίστευτη θέα
και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Στη συνέχεια, κατεβήκαμε σε ένα από
τα εστιατόρια, φάγαμε και μετά κάποιοι έμειναν στο εστιατόριο και άλλοι
περπάτησαν λίγο παρά πέρα δίπλα από τη θάλασσα. Έτσι, έφτασε η ώρα για
να φύγουμε. Μπήκαμε στο λεωφορείο και επιστρέψαμε στο σχολείο. Ήταν
πράγματι μια πολύ όμορφη μέρα. Τέλος, εύχομαι η τάξη μου να κερδίζει κάθε
φορά αυτό το διαγωνισμό, έτσι ώστε εκτός του να κερδίζουμε διαφορά
έπαθλα όπως αυτό να διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον.

ΜE.DI.M.UN
Α. Ζάμπογλου, Ε2
Στις 24 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο αναχωρήσαμε το
πρωί με την ομάδα MEDIMUN των Σχολών μας και τους
καθηγητές για τη Λευκωσία. Φτάνοντας στο English School
μας υποδέχθηκαν ένθερμα οι διοργανωτές και μάς ξενάγησαν στο σχολείο. Εκεί μας χωρίσανε σε ομάδες, σύμφωνα
με τις χώρες που εκπροσωπούμε και τα ζητήματα που
πραγματευόμαστε. Δουλέψαμε ομαδικά και εξοικειωθήκαμε με τα ζητήματα της συζήτησης αλλά και με τους κανονισμούς. Προσπαθήσαμε, επίσης, να γνωρίσουμε και τους
συμμάχους των χωρών που εκπροσωπούμε. Βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες και επιστρέψαμε στη Λεμεσό.

Διάλεξη με θέμα «Σπουδές στην Ολλανδία»

Στις 8 Νοεμβρίου 2018, οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης της
Σχολής μας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
διάλεξη με θέμα ‘Σπουδές στην Ολλανδία’.

Ομιλήτρια της παρουσίασης ήταν η εκπρόσωπος του
Πανεπιστημίου του Groninghen Ολλανδίας όπως επίσης
και ο εκπρόσωπος Ολλανδικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, Νίκος Χρυσοστόμου.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα κριτήρια και τη διαδικασία εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Ολλανδίας, όπως
επίσης και για τη φοιτητική ζωή στη χώρα της τουλίπας.

French - Pen pal writing

Επίσκεψη στο Παιδιατρικό Τμήμα του ΓΝ Λεμεσού

Στο πλαίσιο αδερφοποίησης με το Καραβάνα Γυμνάσιο,
η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει πως οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συμμετέχουν σε πρόγραμμα αλληλογραφίας με συνομήλικούς
τους στα Γαλλικά. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
αλληλογραφούν με παιδιά από Ελλάδα στη γαλλική
γλώσσα, για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να
δημιουργήσουν φίλίες. Ο συντονισμός του προγράμματος γίνεται από την καθηγήτρια Γαλλικών, κ. Βασιλική
Βασιλείου.

Συζήτηση με θέμα
«Επιχειρηματικότητα και Γυναίκα»

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στο
Columbia Plaza συζήτηση με θέμα «Επιχειρηματικότητα
και Γυναίκα», η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών και την
Deloitte. Την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού εκπροσώπησαν οι μαθήτριες της Γ ‘ Λυκείου Μαρία Σάββα
και Μαρία Αδαμίδου.

Συμμετοχές - Διακρίσεις
Επαρχιακός Διαγωνισμός
Μαθηματικών
Μαθητές της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού έλαβαν
μέρος στον Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών και κάποιοι από αυτούς διακρίθηκαν, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα συμμετοχής στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018.
Συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι ακόλουθοι μαθητές:
Ορφανού Άνθια, Γ΄ Γυμνασίου - 2ο Βραβείο
Χριστοφή Μιχάλης, Β΄ Γυμνασίου – 2ο Βραβείο
Ορφανού Θεοφάνης, Α΄ Γυμνασίου - 3ο Βραβείο
Συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές όσο και στους Μαθηματικούς, κ. Μαργαρίτα Παύλου και κ. Κώστα Μαντράλη.

Παγκύπριοι αγώνες JUDO Λουίζα Παπαθωμά Δ1

Η μαθήτρια της Δ1 Λουίζα Παπαθωμά έλαβε μέρος το Σάββατο
24 Νοεμβρίου 2018 στους Παγκύπριους αγώνες JUDO κάτω των
18 και κατέκτησε την 3η θέση Παγκύπρια στην κατηγορία - 52
kg. Θερμά Συγχαρητήρια.

Στα πλαίσια της προετοιΣεμινάριο μεθοδολογίας —
μασίας για τον διαγωνισμό «Έρευνα από μαθη- Διαγωνισμός Έρευνα από
τές», που διοργανώνει το Μαθητές 2019
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 το σεμινάριο Μεθοδολογίας και Συγγραφής Ερευνητικών Εργασιών.
Εκ μέρους των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού, συμμετείχε η κ.
Ροδούλα Μιχαηλίδου. Η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού
συμμετέχει με την ερευνητική εργασία «Σχέση Ναυτιλίας και
Οικονομίας στην Κύπρο» με συντονίστρια την κ. Ελένη Χριστοδουλίδου και το PASCAL English School Λεμεσού με την
ερευνητική εργασία «The impact of Brexit on the Cypriot
economy and society: awareness and obliviousness» με συντονίστριες τις καθηγήτριες κ. Ροδούλα Μιχαηλίδου και κ.
Τζιωρτζίνα Μιλτιάδους.

Creative Writing
Ο Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά πραγματοποιήθηκε στις 19-23 Νοεμβρίου 2018. Όλοι μαθητές των Σχολών
ΠΑΣΚΑΛ είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Οι μαθητές Γυμνασίου είχαν μια εικόνα του Banksy
για έμπνευση, ενώ οι μαθητές Λυκείου είχαν ως θέμα να γράψουν ένα δημιουργικό κείμενο με τίτλο ‘It isn’t what we say or
think that defines us, but what we do’. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές μας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν στις 9 Ιανουαρίου 2019. Συντονίστρια του διαγωνισμού ειναι η κ. Χριστίνα Μάριου, Υπεύθυνή Κλάδου Γλωσσών.

«Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα Μέρα 2018-2019»

Με μεγάλη θέρμη ξεκινά η συμμετοχή
της Σχολής μας στον Διαγωνισμό
«Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα
Μέρα 2018-2019» που διοργανώνεται
από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
HORIZON 2020. Αντιπροσωπεία της
ερευνητικής ομάδας της Σχολής μας
συμμετείχε στις 28 Νοεμβρίου 2018 σε
εκπαιδευτικό
σεμινάριο
στο
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
Λεμεσού
συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη
καθηγήτρια Δρ. Άρμεν Κασπαριάν.

Εθελοντισμός - Κοινωνική Προσφορά
Συλλογή Τροφίμων
Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες
Η Εστία ΠΛΑΤΩΝΑΣ προχώρησε στη συλλογή τροφίμων, η οποία ολοκληρώθηκε
στις 3 Δεκεμβρίου 2018, για ενίσχυση του Φιλανθρωπικού Σωματείου Αλκυονίδες. Οι μαθητές κατάφεραν να συλλέξουν μια
μεγάλη ποσότητα τροφίμων και να τα παραδώσουν την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018. Ιδιαίτερες ευχαριστίες τόσο στον
Υπεύθυνο Καθηγητή Εστίας κ. Βαλεντίνο Τσαούση και στην Επιμελήτρια Μαρία Αδαμίδου όσο και στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου
Μαριλένα Κτωρή, Κωνσταντίνο Κολιανδρή, Ορφέα Παπαθωμά και της Γ΄ Γυμνασίου Λούκα Κυριακίδη και Λοΐζο Χρυσοστόμου.

«Νιφάδα Ζωής» Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Η Εστία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στο πλαίσιο της
φιλανθρωπικής της δραστηριότητας
προώθησε το βραχιόλι «Νιφάδα Ζωής»
από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα «Για ένα
κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα». Πωλήθηκαν συνολικά 100 βραχιολάκια και
η εισφορά στο Καραισκάκειο ανέρχεται
στα 600 ευρώ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
στους μαθητές της Στ1 (ΕΣΤΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) Έλενα Χατζησάββα, Ελένη Παπαδοπούλου και Αναστάσιος Ασπρή καθώς και στην Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Εστίας κ. Χάρις Παπαλουκά, για το συντονισμό της δραστηριότητας.

Αθλητικό Τμήμα

Διάλεξη από την Αθλητική Ψυχολόγο, Έλενα Αβραάμ
με θέμα «Προσωπικότητα και Νοοτροπία».

Από τη συγκέντρωση του Αθλητικού Τμήματος στην παρουσία των
ποδοσφαιριστών Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, Φώτη Παπουλή,
Ανδρέα Αβραάμ, Γιώργου Βασιλείου και προπονητές της Σχολής.
Ευχαριστούμε για την εξαιρετική ομιλία και νουθεσίες προς τους
μαθητές μας. Ιδιαίτερα συγκινητική η προσέγγιση για αθλητοπρέπεια
και η αντιπροσώπευση της πατρίδας μας σε υψηλά επίπεδα
αγωνιστικότητας και ήθους.

Το Αθλητικό Τμήμα των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού πραγματοποίησε
επίσκεψη στο Σπίτι του Μάριου την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, όπου οι
μαθητές - αθλητές είχαν την ευκαιρία να χορέψουν και να
τραγουδήσουν με τα παιδιά του ιδρύματος και να περάσουν ένα
ευχάριστο πρωινό.

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης
Αντρέας Νεοφύτου
Υπεύθυνος Λυκείου - Εμποριολόγος
Θέκλα Καραβέλλα
Υπεύθυνη Κλάδου Νέων Ελληνικών &
Κλασικών Σπουδών - Φιλόλογος
Νίκη Θεοφάνους
Υπεύθυνη Εστίας Πυθαγόρα

Τηλ: 22509400
Φαξ: 22509540
E-mail: info@pascal.ac.cy
URL: www.pascal.ac.cy

Join us on FB
Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσός

