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Διαβάστε στον Ερμή:
Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες σελ. 2, Ενδοσχολικοί Εορτασμοί σελ 3, Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής-Εκθέσεις σελ. 4-5, Κλάδος Φυσικής Αγωγής
& Αθλητικό Τμήμα σελ. 6-7, Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις-Εκδρομές σελ. 8-9,
Εστίες σελ. 10-11, Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής & Συναντήσεις Ομίλων σελ. 12, Άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες σελ. 1314

Συνεχής στόχος υπό έμφαση και ευκαιρία για ενεργή συμμετοχή, ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και γνωριμία με μαθητές
και εκπαιδευτικούς από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ερμής: Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Ερμής ήταν ένας από τους δώδεκα
θεούς του Ολύμπου, γιος του Δία και της
Μαίας, αγγελιοφόρος των θεών, ψυχοπομπός και θεός κήρυκας. (Λεξικό της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη)
Θεωρείται επίσης ως ευρέτης της γραφής, των τεχνών και των γραμμάτων.
Η ονομασία της εφημερίδας μας συμβολίζει την προσπάθειά να γίνει αγγελιοφόρος των ειδήσεων του σχολείου και κήρυκας των θεμάτων που απασχολούν μαθητές και καθηγητές στο σχολείο αλλά και
έξω στη ζωή και την κυπριακή και ευρωπαϊκή μας πραγματικότητα.

Η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά
και άλλα Προγράμματα
Την εβδομάδα 8-13 Οκτωβρίου οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος από Φιλανδία και Μάλτα, φιλοξενήθηκαν στη Σχολή μας, προετοιμάζοντας τη μετάβαση των μαθητών τους στην Κύπρο τον ερχόμενο
Απρίλιο. Ήταν μια εποικοδομητική εβδομάδα συντονισμού, στο πλαίσιο του Erasmus+. Ευχαριστήσαμε
τις ομάδες της Φιλανδίας και Μάλτας για την συνεισφορά τους στο πρόγραμμα και τους αποχαιρετίσαμε
έως την επόμενη φορά. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι από τις συναντήσεις, την παρακολούθηση των
προπονήσεων καλαθόσφαιρας, του μαθήματος της Ιστορίας και τη διάλεξη της διατροφολόγου, κ. Νικολέτας Μιχαηλίδου.

ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Σε συνέχεια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα, αντιπροσωπεία καθηγητών και μαθητών του σχολείου μας θα πραγματοποιήσει
επίσκεψη στο 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου
το τετραήμερο 14 με 16.12.18.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των
μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισκέψεις σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα
και η ενδυνάμωση των ιστορικών, εθνικών
και πολιτισμικών δεσμών που συνδέουν τους
δύο λαούς.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάλεξη για την ‘Αποτελεσματική Μελέτη’ και συνάντηση με τους γονείς των νέων μας μαθητών 19/9/2018
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διάλεξη με θέμα την Αποτελεσματική Μελέτη για τους γονείς των μαθητών της Α
Γυμνασίου. Η εκπαιδευτική ψυχολόγος, κ. Χαρά Δημητρίου, έδωσε χρήσιμες συμβουλές στους γονείς, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη ομαλότερη ένταξή τους στο Γυμνάσιο και στο διάβασμά τους. Παράλληλα, η
Διευθύντρια της Σχολής μας, κ. Αντωνίου, ενημέρωσε τους γονείς για πρακτικά θέματα που άπτονται της προσαρμογής των παιδιών στο νέο σχολικό
περιβάλλον.

Οι μαθητές μας τιμούν την εθνική μας επέτειο και τη Σχολή τους,
συμμετέχοντας στη μαθητική παρέλαση. Τα στιγμιότυπα λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση!

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το πρώτο κουδούνι για την Σχολή μας κτύπησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2018. Καλή αρχή σ’ όλους τους
μαθητές μας. Ιδιαιτέρως να ευχηθούμε στους μαθητές της Α Γυμνασίου γρήγορη προσαρμογή, μ' ένα
ζεστό καλωσόρισμα και καλή δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά σε μαθητές και καθηγητές!
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Ενδοσχολικοί Εορτασμοί
Επέτειος Ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας
«...ες γην εναλίαν Κύπρον» Την 28.9.18 έγινε ο ενδοσχολικός
εορτασμός για την επέτειο της Ανακήρυξης της Κυπριακής
Δημοκρατίας 1960.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 7 Σεπτεμβρίου 2018. Η επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-19 έγινε
με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον πατέρα
Στέφανο, ο οποίος μοίρασε απλόχερα τις νουθεσίες και τις ευχές του!

26 Οκτωβρίου

«Πολύφεγγη για μας ας είναι η δόξα
κι ως τ’ άστρα να πυργώνεται κι ακόμα.
Σ’ εχθρό εμείς, με θέληση δική μας
δεν δώσαμε ποτέ νερό και χώμα» Άγγελος Σικελιανός
Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια κατά τη διάρκεια του εορτασμού της επετείου του ηρωικού "ΟΧΙ", με την παράδοση του
λαβάρου της Σχολής και της ελληνικής και κυπριακής σημαίας στους 3 πρωτεύσαντες τελειόφοιτους μαθητές μας.
!

3

Ερμής, Έκδοση 12, 2016/17

Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής-ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων 8.11.18
Στην έκθεση συμμετείχαν πέραν των 30 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά
τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις προς τους μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στα Πανεπιστήμια Warwick, Bristol και Southampton.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
University of Reading
University of Surrey
University of Leicester
Staffordshire University
University of Essex

Northumbria University, Newcastle
University of Sheffield
Un. of the West of England Bristol
Brunel University London
University of East Anglia

The University of Sunderland

University of Bolton

Birmingham City University

University of Derby

University of Portsmouth

Coventry University

University of Plymouth

The University of Liverpool

The University of Law

Middlesex University

West of Scotland University

University of Nottingham

Anglia Ruskin University

Nottingham Trent University

University of Hertfordshire

Leeds Beckett University

University of Huddersfield

UCLan University of Central Lancashire

Swansea University
University of Westminster
Newcastle University

University of Chichester
Southampton Solent University
University of Salford Manchester

7 Νοεμβρίου
Παρουσίαση από τη Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Σχολής μας, κ. Άννα Σοφοκλέους, στους γονείς των μαθητών Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου.
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Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
11 Οκτωβρίου
Το Libscomp University (ΗΠΑ) πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση με τους μαθητές μας που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αμερική. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι μαθητές της Σχολής μας
ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα σπουδών στις ΗΠΑ, τα κριτήρια
εισδοχής και την παροχή υποτροφιών.

6 Νοεμβρίου
Αντιπρόσωπος του Albany State University of New
York επισκέφθηκε σήμερα τη Σχολή μας και συναντήθηκε με μαθητές μας που επιθυμούν να σπουδάσουν
στο εν λόγω πανεπιστήμιο. Η αντιπρόσωπός του, έδωσε
πληροφορίες στους μαθητές μας σχετικά με τους κλάδους σπουδών και τις αθλητικές υποτροφίες.

5 Νοεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε από τη Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κ. Άννα Σοφοκλέους, η παρουσίαση των μαθημάτων Προσανατολισμού της επόμενης χρονιάς, στους
μαθητές της Γ' Γυμνασίου.
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Κλάδος Φυσικής Αγωγής & Αθλητικό Τμήμα
6 Νοεμβρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2017-18

Μια χρήσιμη ενημέρωση είχαν την ευκαιρία να πάρουν οι
μαθητές-αθλητές μας από την Global Education Sports
Division, αναφορικά με τις ευκαιρίες υποτροφιών για σπουδές στις ΗΠΑ.

Με το σύνθημα «Είμαι Εθνική» ξεκίνησε
η Αθλητική μας Ημερίδα, αφού είχαμε τη
χαρά να φιλοξενήσουμε τον προπονητή
της Εθνικής Ποδοσφαίρου της πατρίδας
μας, Ραν Μπεν Σιμόν και τους διεθνώς
καταξιωμένους ποδοσφαιριστές Μιχάλη
Κωνσταντίνου και Γιώργο Εφραίμ. Μίλησαν στα παιδιά μας για την Εθνική μας
ομάδα Ποδοσφαίρου και πρόσφεραν δωρεάν εισιτήρια για τα επερχόμενα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας.

Στις 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
το ετήσιο Swimming Gala μεταξύ ιδιωτικών σχολείων. Οι μαθητέςαθλητές μας επέδειξαν εξαιρετική αθλητοπρέπεια και ενθουσιασμό, κατακτώντας τη 2η θέση στη σκυταλοδρομία αγοριών, 2η θέση στη σκυταλοδρομία κοριτσιών, ενώ η Στυλιανάκη
Χριστίνα της Γ1 κατέκτησε την 1η
θέση στα 50m ελεύθερο και στα 100m
μικτή ατομική.

3η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Θερμά συγχαρητήρια στη μαθήτρια της Δ1, Στυλιάνα Καμηλάρη και αθλήτριας του Αθλητικού
μας Τμήματος, για την 3η θέση στον 8ο αγώνα κυπέλλου ορεινής ποδηλασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 στην Τόχνη. Και εις ανώτερα!

1η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Eliminator
Εξαιρετική διάκριση για τη μαθήτριά μας της Δ1, Στυλιάνα Καμηλάρη που κατέκτησε την 1η θέση
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Eliminator, στην κατηγορία κάτω των 17 ετών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στην Κύπρο.
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Κλάδος Φυσικής Αγωγής & Αθλητικό Τμήμα
ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3 X 3
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Συγχαρητήρια στην ομάδα καλαθόσφαιρας του σχολείου μας για την κατάκτηση της Δεύτερης Θέσης στο διασχολικό πρωτάθλημα 3 on 3 που διεξήχθη στις 12 Οκτωβρίου 2018. Την ομάδα μας αποτελούσαν οι Στέλιος
Στυλιανίδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κυριάκος Πογιατζής και Άγγελος Βούρτος.
Στην ίδια διοργάνωση, ο μαθητής Στέλιος Στυλιανίδης
κέρδισε τον διαγωνισμό τριπόντων! Μπράβο Στέλιο!
30 Οκτωβρίου

23 Νοεμβρίου

Την ευκαιρία να μιλήσουν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας κ. Μουζουρίδη Ανδρέα, είχαν τα παιδιά που ανήκουν στο Αθλητικό Τμήμα Καλαθόσφαιρας των σχολών ΠΑΣΚΑΛ
στη Λευκωσία. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια της πρωινής προπόνησης, στο κλειστό
γήπεδο Αγίου Δομετίου και εντάσσεται στο ευρύτερο
πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν οι σχολές μας με
την Ομοσπονδία.

Προπόνηση των μαθητών-καλαθοσφαιριστών του
Αθλητικού μας Τμήματος με τον προπονητή της
ΑΕΛ Λεμεσού, κ. Βασίλη Τασιά, με αντικείμενο
τη συνεργασία Pick and Roll, την πιο διαδεδομένη
σύγχρονη επιθετική συνεργασία.

Μαθητές - αθλητές της Σχολής μας συμμετείχαν, το
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, στην 30η Σύνοδο της
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου. Θέμα της
συνόδου ήταν «Ο αθλητής πρότυπο». Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου.

Την ευκαιρία να δουν
από κοντά και να χειροκροτήσουν τους θρύλους
της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Κύπρου
αλλά και τους Πρωταθλητές Ευρώπης 2004,
ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας
είχαν σήμερα οι μαθητές
της Α1 που βρέθηκαν σε
εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού,
τον ΚΟΑ και το Ίδρυμα
Γκολ στη Ζωή, στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία».
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
7 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της Α Γυμνασίου, στην πρώτη τους εκδρομή επισκέφθηκαν το Cavalier Riding
School...έχοντας τη δυνατότητα να ιππεύσουν!!!

Οι μαθητές της Β και Γ Γυμνασίου επισκέφθηκαν την πόλη του Ζήνωνα, περπάτησαν και ψυχαγωγήθηκαν στον παραλιακό δρόμο των φοινικούδων
Οι μαθητές της Α Λυκείου επισκέφθηκαν την Κακοπετριά έχοντας την ευκαιρία να περπατήσουν
στα γραφικά δρομάκια της, ενώ οι μαθητές της Β Λυκείου επισκέφθηκαν τη μαρίνα Λεμεσού.
Εξόρμηση και για τους μαθητές της Γ Λυκείου η σημερινή μέρα...οι μαθητές της Γ Λυκείου μας
επισκέφθηκαν το Adventure Park στην Κυπερούντα! Είχα την ευκαιρία να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες του πάρκου ή να περπατήσουν στα μονοπάτια της φύσης απολαμβάνοντας τη θέα και
τον καθαρό αέρα.
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Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

PASCAL BBQ
2 Νοεμβρίου
Ένα ακόμη επιτυχημένο PASCAL BBQ χάρη στις
άοκνες προσπάθειες των Συνδέσμων Γονέων μας,
των καθηγητών, των μαθητών, αλλά και όλων εσάς
που τιμήσατε την εκδήλωσή μας, για καλό σκοπό!

Tο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, με τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων, διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα
ανάμεσα στα παιδιά του σχολείου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές
μπορούσαν ανώνυμα να στείλουν σε φίλους τους ευχές σε
εορταστικές χάρτινες τσάντες, οι οποίες περιείχαν και σοκολάτες. Τη διανομή των ‘Secret Santas’, ανέλαβαν οι τελειόφοιτοι Ραφαήλ Χαραλάμπους και Ηλιάνα Ροντρίκεζ Χριστοδουλίδη. Οι συμμετέχοντες το ευχαριστήθηκαν, ενώ οι παραλήπτες δέχτηκαν μεν με χαρά το δώρο τους έμειναν δε με την
απορία ποιος τους τα στέλνει.

Οι Σύνδεσμοι Γονέων και
Κηδεμόνων της Ελληνικής
Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας και του PASCAL
English School Lefkosia
παρέδωσαν επιταγή ύψους
2,000 ευρώ στην πρόεδρο
του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φιλών
Παιδογκολογικής Μονάδας. Το
ποσό συγκεντρώθηκε από το
ετήσιο PASCAL BBQ.
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Δράση Εστιών
Eκλογές Εστιών
Πραγματοποιήθηκαν στις 20.9.18, οι εκλογές για ανάδειξη των νέων επιμελητών Εστιών...και η κάλπη ανέδειξε ως Επιμελητές: για την Εστία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
τους Χατζηγιάννη Αντρέα Στ2 και Αντωνίου Ανδρέα
Στ2, για την Εστία ΠΛΑΤΩΝΑ τους Λεμέσιο Οράτιο
Στ1 και Ηλία Ανδρέα Στ2, για την Εστία ΠΥΘΑΓΟΡΑ
τους Σωκράτους Ελένη Στ1 και Καρπασίτη Νεόφυτο
Στ1 και για την Εστία ΦΕΙΔΙΑ τους Κωνσταντίνου Ανδρέα Στ1 και Ανδρέου Ραφαέλλα Ε1.
Καλή δουλειά σ’ όλους κι ας κερδίσει η καλύτερη Εστία.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ FUTSAL
Πραγματοποιήθηκε στις 17.10.18 από την Εστία ΠΛΑΤΩΝΑΣ πρωτάθλημα Futsal. Νικήτρια η ομάδα των
Βρόντη Στέλιου Γ1, Παττίχη Κωνσταντίνου Γ2, Σοφοκλέους Σάββα Α1, Χαραλάμπους Μόδεστου Γ1, Αθανασίου Ανδρέα Γ1, Γεωργίου Σταύρου Γ2. Συγχαρητήρια
στους επιμελητές της Εστίας Ηλία Ανδρέα και Λεμέσιο
Οράτιο, στους Υπεύθυνους καθηγητές Παπαϊωάννου Τηλέμαχο και Μονογιού Μικαέλλα και στην Συντονίστρια
Εστιών Παναγιώτου Ειρήνη για τη διοργάνωση και τον
συντονισμό της εκδήλωσης.
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8 Νοεμβρίου
Πρωτάθλημα GO-KARTS από την Εστία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ....οι μαθητές μας είχαν την ευκαρία να αυξήσουν τα ποσοστά της αδρεναλίνης τους δοκιμάζοντας τις δυνατότητες τους στην ταχύτητα αλλα και να
περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα!!!

Άλλες δράσεις
9 Νοεμβρίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης, αφιερωμένη φέτος στην Ειρήνη και την Ανάπτυξη, ο
Κλάδος Θετικών Επιστημών κάλεσε το ρομπότ Nicky του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που επισκέφθηκε σήμερα τη Σχολή μας και ενθουσίασε τόσο τους μαθητές, αλλά και τους καθηγητές μας!
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Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής
& Συναντήσεις Ομίλων
Εβδομάδα προώθησης σχολικών ομίλων 11 - 14 Σεπτεμβρίου 2018
Με μεγάλη συμμετοχή από μαθητές και καθηγητές πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα αυτή και κάθε
δεύτερο διάλειμμα στην κεντρική αυλή, η εβδομάδα προώθησης ομίλων, κατά την οποία οι μαθητές
κλήθηκαν να γνωρίσουν τους ομίλους της Σχολής μας και κάνουν την επιλογή τους.

Καταπληκτικές χριστουγεννιάτικες
δημιουργίες από πλαστικά κουταλάκια και πλαστικά ποτήρια, διά χειρός του Ομίλου Pinterest των μαθητών μας, με τη βοήθεια των καθηγητριών κ. Ειρήνης Παναγιώτου και κ.
Κωνσταντίνας Κωνσταντίνου!

Συγχαρητήρια στον Όμιλο Εθελοντισμού
της Σχολής μας που πρόσφερε τις υπηρεσίες
του στον εξωραϊσμό πτέρυγας του Ψυχιατρείου Αθαλάσσας!

Στη δεύτερή τους συνάντηση οι μαθητές του Ομίλου IncrEDIBLES
ετοίμασαν σπιτικά μπιφτέκια από κοτόπουλο, σαλάτα coleslaw, πατάτες wedges και για επιδόρπιο χριστουγεννιάτικο δέντρο από σοκολάτα!!! Και εμείς με τα μάτια χορτάσαμε!!!

Στο πρώτο παιχνίδι του διασχολικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των ιδιωτικών σχολείων
της Λευκωσίας, η ομάδα μας αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα του American International
School of Cyprus την οποία και κέρδισε με το επιβλητικό 16-2. Για την ομάδα του σχολείου
μας αγωνίστηκαν οι μαθητές της Γ1 και Γ2 Αθανασίου Αντρέας, Βρόντης Στυλιανός, Διονυσίου Ραφαήλ, Κολιάς Μιχάλης, Ρένου Ρένος, Χαραλάμπους Μόδεστος, Καιάφας Αλέξανδρος, Μακρής Νικόλας, Παττίχης Κωνσταντίνος και Σαββίδης Γιώργος. Συγχαρητήρια στα
παιδιά για την εξαιρετική εμφάνιση και το θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα!
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Άλλες εκδηλώσεις-δραστηριότητες
29 Νοεμβρίου
Ο μαθητής μας Ανδρέας Κωνσταντίνου της Στ1 στο πάνελ των μαθητών που υπέβαλαν ερωτήσεις σήμερα
στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη για τα όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν στον τομέα της
εσωτερικής διακυβέρνησης σε ένα ακόμα debate του #REACTION, της Τράπεζας Κύπρου Bank of
Cyprus και του European University Cyprus.

27
Νοεμβρίου
Η εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Υγεία της Γ' Γυμνασίου,
που ξεκίνησε με πώληση εδεσμάτων. Τα έσοδα θα διατεθούν στο
κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας "Αροδαφνούσα".
20 Νοεμβρίου
Οι μαθητές της Γ2, Παττίχης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Γιώργος
και Φραγκοπούλου Ελένη, συμμετείχαν σήμερα στην Επετειακή
Εκδήλωση για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Διάλογος με τους
Έφηβους. Θέμα του διαλόγου που αναπτύχθηκε μεταξύ των μαθητών και εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας ήταν η
«Ασφάλεια και Υγεία στο Σχολείο». Οι μαθητές εξέφρασαν τις
απόψεις τους για τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων και
για τη συναισθηματική τους ανάπτυξη στο σχολικό περιβάλλον.

10 Δεκεμβρίου
Επίσκεψη του Επιτρόπου Εθελοντισμού, κ. Γιαννάκη Γιαννάκη, της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννας Παναγιώτου και του Δημάρχου Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους στη Σχολή μας, όπου
συζητήθηκαν οι προοπτικές διεύρυνσης των δράσεών μας σε θέματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
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Άλλες εκδηλώσεις-δραστηριότητες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ
Μια καλοκαιρινή νότα έδωσαν στις 21.9.18 στο σχολείο οι μαθητές της Γ Λυκείου της Σχολής μας, προσφέροντας δροσιστικά και διασκεδαστικά «κοκτέιλς» στους συμμαθητές και στους καθηγητές τους.
Ήταν ένας πρωτότυπος και παράλληλα διασκεδαστικός τρόπος για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Στις 26.9.18, οι μαθητές της Β1 της Σχολής μας δημιούργησαν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Γαλλικών, αφίσα για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στις 9 Οκτωβρίου 2018, οι μαθητές της Γ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την εξέταση των Νέων Ελληνικών στις παγκύπριες εξετάσεις από τον επισκέπτη μας, καθηγητή κ. Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου ενημέρωσε τους μαθητές μας για τη δομή του εξεταστικού δοκιμίου, πώς αυτό διορθώνεται και έδωσε χρήσιμες συμβουλές για την επιτυχία τους στην εξέταση των Νέων Ελληνικών.

Εφημερίδα ΕΡΜΗΣ
Συντακτική ομάδα: Μέρσια Αγαμέμνονος, Μαρία
Ξενοφώντος, Νικόλας Χατζηγιαννακού
Κοπεγχάγης 177, 2306 Λακατάμια, Λευκωσία
τηλ: 22509000, Fax: 22509520
email: info@pascal.ac.cy
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