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Σημείωση: Οι πληροφορίες του εντύπου είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και μπορεί να μην αφορούν σε όλες τις Ελληνικές 
Σχολές ΠΑΣΚΑΛ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή που σας ενδιαφέρει.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός PASCAL Education 
επιδιώκει την παροχή της εκπαίδευσης που αναπτύσσει, 
τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, ενεργούς και 
δημιουργικούς νέους, οι οποίοι, αποφοιτώντας  
θα έχουν κατανοήσει και ενστερνιστεί ότι η μάθηση 
αποτελεί μια δια βίου διαδικασία, στην οποία θα 
λαμβάνουν ενεργά μέρος. Παράλληλα επιδιώκει 
να προετοιμάσει νέους ικανούς, με κριτική σκέψη, 
φιλευσπλαχνία και σφαιρική γνώση, ώστε να εργαστούν 
για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, όπου η 
κατανόηση και αποδοχή άλλων πολιτισμών να είναι 
προϋπόθεση προόδου και επιτυχίας.

Η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ έχει ως στόχο οι μαθητές 
της να γνωρίζουν πως, σε έναν κόσμο που αλλάζει 
ραγδαία, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να αναπτύξουν 
την ικανότητα πρόβλεψης της αλλαγής αλλά και να 
ανταποκρίνονται σ’ αυτήν εγκαίρως και επαρκώς.

Οι μαθητές παροτρύνονται να δείχνουν ενδιαφέρον 
για καίρια παγκόσμια ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον και να αποδέχονται το 
μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί, ως πολίτες του 
κόσμου.

«Όταν επενδύεις στον χώρο της παιδείας, δεν σταματάς 
ποτέ να δημιουργείς για την επόμενη μέρα και οφείλεις 
πάντα να επιμετράς τις κοινωνικές συνθήκες και τις 
ανάγκες, τόσο των σημερινών, όσο και των αυριανών 
μαθητών».

Παντελής Ανδρέου
Ιδρυτής, Εκτελεστικός Πρόεδρος
PASCAL Education
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ
Η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ ιδρύθηκε το 2001  
στη Λευκωσία και το 2002 στη Λεμεσό.  Είναι 
Ιδιωτική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης του ιδίου 
τύπου με τα δημόσια σχολεία, με πλήρη 
αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού της Κύπρου. 

Η επιλογή τελειόφοιτων μαθητών της δημοτικής 
εκπαίδευσης γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις 
στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά.  Μαθητές-
απόφοιτοι του PASCAL Primary School δεν 
υποχρεούνται σε εισαγωγικές εξετάσεις.  
Η Σχολή δέχεται μαθητές από άλλα ιδιωτικά  
ή και δημόσια σχολεία για τις ενδιάμεσες τάξεις, 
νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις. 
Οι μαθητές εγγράφονται εφόσον γίνει 
αξιολόγηση του τελευταίου Δελτίου Επίδοσης  
ή/και πετύχουν σε προσωπική συνέντευξη 
ή/και πετύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις.  

Η Σχολή ακολουθεί και εφαρμόζει τα αναλυτικά 
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, τα οποία εμπλουτίζονται ως προς 
το περιεχόμενο και ενισχύονται ως προς τον 
διδακτικό χρόνο. Οι μαθητές συμμετέχουν  
στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τόσο για την 
απόκτηση Απολυτηρίου, όσο και του 
«Πιστοποιητικού Πρόσβασης» και «Γενικού 
Βαθμού Κατάταξης» για κατανομή θέσεων  
στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας. Επίσης, 
συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εξέταση για  
την απόκτηση του IGCSE English as a Second 
Language ή/και IELTS, καθώς επίσης και στις 
εξετάσεις για το ICT Starters. 

Εναλλακτικά, η Σχολή προσφέρει τη δυνατότητα 
στους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου να 
παρακολουθήσουν - μέσω του PASCAL  
English School – είτε το Πρόγραμμα Διεθνούς 
Απολυτηρίου/International Baccalaureate  

Diploma Programme είτε το πρόγραμμα  
4 GCE A Levels.  Με την ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων, στους μαθητές απονέμεται 
και το Απολυτήριο του PASCAL English School. 
Τα PASCAL English School Λευκωσίας και 
Λάρνακας είναι διαπιστευμένα ως International 
Baccalaureate Schools.

Η Σχολή καλλιεργεί ένα περιβάλλον υγιούς 
άμιλλας, όπου τα υψηλά επίπεδα πειθαρχίας 
λειτουργούν ως αρχές που ο μαθητής διδάσκεται 
να ενστερνίζεται και να τηρεί ως στάση ζωής. 
Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα ενισχύεται από ένα 
ευρύ φάσμα υποχρεωτικών εξωδιδακτικών 
δραστηριοτήτων, με στόχο τη μύηση των 
μαθητών σε εμπειρίες που θα καλλιεργήσουν 
τις ηγετικές και οργανωτικές τους ικανότητες, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αισθήματα 
ομαδικότητας, συνεργασίας και φιλαλληλίας.  
Οι απόφοιτοί μας αποκτούν την ωριμότητα και 
τις δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις τόσο της περαιτέρω ακαδημαϊκής 
τους πορείας, όσο και στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η Σχολή διατηρεί διαχρονικά πολύ υψηλά 
ποσοστά εισδοχής των τελειοφοίτων της 
στα κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια, ενώ 
όλοι οι απόφοιτοί της που διεκδικούν 
θέση, εξασφαλίζουν εισδοχή στα ελληνικά 
πανεπιστήμια.  Οι απόφοιτοι της Σχολής 
γίνονται επίσης δεκτοί σε κορυφαία βρετανικά, 
άλλα ευρωπαϊκά, αμερικανικά και άλλα 
πανεπιστήμια, μόνο με το Απολυτήριο της 
Σχολής και το πιστοποιητικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας IGCSE English as a Second 
Language ή/και IELTS.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Σχολή λειτουργεί με πρόγραμμα 40 
πρωινών περιόδων, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και ωράριο 7:45-13:55 στη 
Λευκωσία και 7:45-14:05 στη Λεμεσό. Ένα από τα 
πλεονεκτήματα της Σχολής είναι η δυνατότητα 
παρακολούθησης, χωρίς επιπλέον χρέωση, 
των απογευματινών ενισχυτικών μαθημάτων, 
που προσφέρονται τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή, τις ώρες 14:25-15:45. 

Στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, η Σχολή 
παρέχει γενική ανθρωπιστική εκπαίδευση, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές 
μεθόδους, εποπτικά και τεχνολογικά μέσα, τα 
οποία διευρύνουν τον γνωστικό ορίζοντα των 
μαθητών και θέτουν τις βάσεις για μια πιο 
εξειδικευμένη μόρφωση, που ακολουθείται  
στον Λυκειακό Κύκλο. 

Στην Α’ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται τα 
υποχρεωτικά μαθήματα Κοινού Κορμού 
προκειμένου να αποκτήσουν ένα γενικό, 
πλούσιο, γνωσιολογικό, κοινωνικό και 
συναισθηματικό υπόβαθρο. Επιπλέον, οι 
μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερις 
Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, 
που θα αποτελέσουν τη σπονδυλική στήλη 
των κατευθύνσεων της Β’ και Γ’ Λυκείου.  Τα 
Μαθήματα Προσανατολισμού διδάσκονται με  
2 επιπλέον διδακτικές περιόδους την εβδομάδα.

Στις τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές έχουν  
τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα μέσα 
από έναν ευρύ κατάλογο μαθημάτων και,  
επομένως, να ακολουθούν τον συνδυασμό  

που οι ίδιοι επιθυμούν, ανάλογα με τις κλίσεις, 
τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. 
Το μάθημα των Αγγλικών προσφέρεται ως 
μάθημα Κατεύθυνσης και είναι υποχρεωτικό 
για όλους τους μαθητές (αποτελεί το 5ο μάθημα 
Κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου)  και οδηγεί 
παράλληλα στην εξέταση IGCSE English as a  
Second Language ή/και IELTS.

Οι μαθητές έχουν ένα ευχάριστο διάλειμμα για 
γεύμα από τις 13:55 (14.05 στη Λεμεσό) μέχρι 
τις 14:25, το οποίο οι μαθητές απολαμβάνουν 
στην καφετέρια/εστιατόριο τρώγοντας και 
συζητώντας με τους φίλους τους.  Κατά το 
μεσημεριανό διάλειμμα οι μαθητές μπορούν  
να επιλέγουν γεύματα από εναλλασσόμενο, 
ειδικά καταρτισμένο από διατροφολόγο, μενού, 
το οποίο προσφέρεται στο εστιατόριο της 
Σχολής.

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα οι μαθητές 
συνεχίζουν με το πρόγραμμα ενισχυτικών 
μαθημάτων, που για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου 
ως Γ’ Γυμνασίου περιλαμβάνει ενίσχυση σε 
Μαθηματικά, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, για την 
Α’ Λυκείου σε Μαθηματικά Προσανατολισμού/
Κοινού Κορμού, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, ενώ 
στις Β’ και Γ’ Λυκείου ενίσχυση στα 4 Μαθήματα 
Κατεύθυνσης που επέλεξε ο μαθητής.  
Με το πρόγραμμα των ενισχυτικών μαθημάτων 
διασφαλίζεται η εξάλειψη της ανάγκης για 
φροντιστήρια ή και ιδιαίτερα μαθήματα, η ακόμα 
μεγαλύτερη τριβή με τα κύρια μαθήματα και 
η μείωση της κατ’ οίκον εργασίας.



ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ
Η Σχολή λειτουργεί με ένα περιεκτικό, 
υποχρεωτικό πρόγραμμα εξωδιδακτικών 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να δίνεται με 
αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία στους μαθητές να 
καλλιεργήσουν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και 
τα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές μυούνται σε 
εμπειρίες που θα καλλιεργήσουν τις ηγετικές και 
οργανωτικές τους ικανότητες, αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα αισθήματα ομαδικότητας, 
συνεργασίας και φιλαλληλίας.  Μ’ αυτόν τον 
τρόπο οι μαθητές μας αποκτούν την ωριμότητα 
και τις δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προκλήσεις της ενήλικης ζωής τους και, 
ταυτόχρονα, εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν 
τις αιτήσεις τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του 
εξωτερικού.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
• Συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή προγράμματα: 

Erasmus+, Socrates-Comenius, European Youth 
Parliament, Mediterranean Model United 
Nations, The Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellows, δημόσιους διαλόγους, διαγωνισμούς 
(ρητορικής, ευρωπαϊκών γνώσεων και 
επιστήμης, επαρχιακούς διαγωνισμούς, 
ολυμπιάδες), και συνέδρια. 

• Φιλανθρωπικές δραστηριότητες και 
εθελοντισμός: διοργάνωση εράνων, συμμετοχή 
σε παγκύπριες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, 
επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα, εθελοντική 
εργασία σε ιδρύματα δυσπραγούντων και 
καταφύγια ζώων, στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

• Διοργάνωση θεατρικών και μουσικών 
παραστάσεων, συμμετοχή σε δραστηριότητες 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(Οικολογικά Σχολεία, Χρυσοπράσινο Φύλλο 
κ.ά.), επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, εκθέσεις, κ.ά.

• Όμιλοι: Οι Όμιλοι λειτουργούν με 5 ολοήμερα 
προγράμματα κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους και η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτούς 
είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές δηλώνουν, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις 
τους, συμμετοχή σε έναν Όμιλο, στον οποίο 
εντάσσονται για ολόκληρη τη σχολική χρονιά: 

Τοξοβολίας, Κολύμβησης, Καταδύσεων, 
Θεάτρου, Ποδηλασίας, Δημοσιογραφίας, 
Φωτογραφίας, Πρώτων Βοηθειών, Ιστιοπλοΐας, 
Μουσικής, Αστρονομίας, Ορειβασίας, Ηλιακού 
Αυτοκινήτου, Βιοϊατρικής, Μηχανικής κ.ά.

• Εστίες: Οι μαθητές τοποθετούνται σε 
μια από τις τέσσερις Εστίες: Πυθαγόρας, 
Πλάτωνας, Φειδίας, Ιπποκράτης, και 
ανήκουν σ’ αυτή για όλη τους τη σχολική 
ζωή. Ο θεσμός των Εστιών αποσκοπεί στην 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, την ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας, του αισθήματος ευθύνης 
και του πνεύματος συνεργασίας, φιλαλληλίας 
και αδελφοσύνης, καθώς επίσης και στην 
ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, αλληλοσεβασμού 
και αλληλοβοήθειας. Οι μαθητές εκλέγουν 
τους Επιμελητές της Εστίας τους και μαζί 
διοργανώνουν φιλανθρωπικές, ψυχαγωγικές 
και αθλητικές δραστηριότητες. 

• Εκδρομές: Οι εκδρομές αποτελούν αναγκαίο 
συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών 
γι’ αυτό και η Σχολή διοργανώνει κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικές/
ψυχαγωγικές εκδρομές, όπου η συμμετοχή των 
μαθητών είναι υποχρεωτική. Διοργανώνονται 
επίσης εκδρομές στο εξωτερικό και η 
συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

• Αθλητικές: Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία για 
συμμετοχή σε σχολικούς και διασχολικούς 
αγώνες και πρωταθλήματα και αθλητικές 
ημερίδες, τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές 
επίπεδο.

• The International Award for Young People  
(The Duke of Edinburgh Award): Πρόκειται για 
ένα εθελοντικό, μη ανταγωνιστικό πρόγραμμα, 
το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες 
πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου.  
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο 
που να αναπτύσσει την προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη των νέων, παρέχοντάς 
τους ατομικές προκλήσεις, που στοχεύουν 
στην ενθάρρυνση ανάληψης συναρπαστικών, 
δημιουργικών και διασκεδαστικών 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου τους.
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«Εξασφάλισα θέση στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρόλα 
αυτά, όνειρό μου ήταν να σπουδάσω Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, 
όπου και φοιτώ.  

Στο σχολείο μου είχα την τύχη να ζήσω αναντικατάστατες 
εμπειρίες: τη συμμετοχή στις θεατρικές παραστάσεις 
του σχολείου, την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας 
στη Λάρισα, τα προγράμματα “Duke of Edinburgh“ και 
ναυαγοσωστικής, καθώς και την επιλογή μου στο The 
Benjamin Franklin Transatlantic Fellows στις ΗΠΑ  και 

στο πρόγραμμα “Euroscola“ στο Στρασβούργο.
H Eλληνική Σχολή ΠΑΣKΑΛ δίνει την ευκαιρία  
σε όλους τους μαθητές να αναπτυχθούν έξω  
από τα πλαίσια της σχολικής μάθησης, καθώς  
και να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τα ταλέντα 
και τα ενδιαφέροντά τους. Όλα αυτά οφείλονται 
στους εξαιρετικούς ανθρώπους, εκπαιδευτικούς 
και προσωπικό, που ήταν πάντα δίπλα μας για 
οτιδήποτε, σαν δεύτερη οικογένεια. Στο χέρι κάθε 
μαθητή είναι να εντοπίσει αυτό το πλεονέκτημα που 
μάς δίνει η Σχολή και να αρπάξει αυτές τις ευκαιρίες, 
οι οποίες μετέπειτα θα γίνουν εμπειρίες ζωής.»

Έλενα Κατελάρη
Απόφοιτη
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Χρυστάλλα Βάσου
Απόφοιτη Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ, 
University of Cambridge, 
London School of Economics

«Είναι ευλογία να φεύγεις κάθε μέρα από το σπίτι 
σου για να πας στη δεύτερή σου οικογένεια! Στο 
σχολείο ένιωθα αγάπη, ασφάλεια, νοιάξιμο. Ήμουν η 
Χρυστάλλα και όχι ένας αριθμός. Σε τέτοιο περιβάλλον, 
δεν μπορούσα παρά να αποκτήσω αυτοπεποίθηση 
και να αδράξω τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν, 
επιδιώκοντας το καλύτερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
όσα απλόχερα μου πρόσφεραν στην Ελληνική Σχολή 
ΠΑΣΚΑΛ!»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Η Σχολή παρέχει στους μαθητές της ολοκληρωμένες 
και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε θέματα επιλογής 
σπουδών, αιτήσεων στα πανεπιστήμια και 
επαγγελματικών ευκαιριών.  Οι υπηρεσίες καλύπτουν 
αιτήσεις σε πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας, 
Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
ΗΠΑ κ.ά.

Συγκεκριμένα η Σχολή: 

• Οργανώνει διαλέξεις και προσωπικές συνεντεύξεις 
με μαθητές και γονείς/κηδεμόνες σχετικά με την 
επιλογή μαθημάτων.

• Προσφέρει τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

• Οργανώνει επισκέψεις/εκθέσεις πανεπιστημίων.

• Ενημερώνει τους μαθητές για άλλα προσόντα 
(LNAT, BMAT, UKCAT, IMAT, SAT, Πιστοποιητικό 
Πρόσβασης/Παγκύπριες Εξετάσεις κ.ά.).

• Παρέχει πληροφορίες για θερινά προγράμματα 
μαθημάτων και εθελοντικών δραστηριοτήτων  
στο εξωτερικό (Oxford Royale Academy, Oxbridge  
Academic Programmes, Rustic Pathways κ.ά.).

• Χειρίζεται αιτήσεις σε πανεπιστήμια, 
συμπεριλαμβανομένων συστατικών επιστολών  
και προσωπικών δηλώσεων (personal state-
ments).

• Ενημερώνει τους μαθητές για υποτροφίες 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προγράμματα 
οικονομικής βοήθειας προς φοιτητές όπως τα 
δάνεια για δίδακτρα βρετανικών πανεπιστημίων 
μέσω του Student Loans Company (SLC).

• Οργανώνει επισκέψεις/εκθέσεις εργοδοτών.

• Επιβλέπει το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας,  
το οποίο ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του μαθητή.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Σχολή καλλιεργεί συστηματικά ένα 
περιβάλλον υγιούς άμιλλας μεταξύ των  
μαθητών της. Προς τούτο, εκτός των 
ενδοσχολικών διαγωνισμών, οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέρος σε 
παγκύπριους, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους 
διαγωνισμούς.

Οι μαθητές μας συνεχώς διακρίνονται με χρυσά, 
αργυρά και χάλκινα μετάλλια στις ολυμπιάδες 
διαφόρων μαθημάτων και με βραβεία σε άλλους 
διαγωνισμούς όπως: Έρευνα από Μαθητές, 
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και 
Διηγήματος, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Royal 
Commonwealth Essay Writing Competition,  
Rotary Annual School Speaking Competition, 
S-Factor, Genetics Genius Quiz, Euroquiz και 
Innovation Camp. Οι μαθητές μας επιλέγονται 
επίσης για να συμμετάσχουν σε προγράμματα 
όπως: Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας, 
The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows, 
European Youth Parliament και Mediterranean 
Model United Nations.

Οι απόφοιτοι της Σχολής γίνονται δεκτοί 
σε κορυφαία βρετανικά, άλλα ευρωπαϊκά, 
αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς επίσης 
πανεπιστήμια άλλων χωρών με βάση το 
Απολυτήριο της Σχολής και το πιστοποιητικό 
γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας, με πρόσφατη 
πρωτιά υψηλότερης βαθμολογίας παγκύπρια 
στις εξετάσεις IGCSE English as a Second 
Language. Πρόσφατες θέσεις σε κορυφαία 
πανεπιστήμια: Bath, Cambridge*, Cardiff*,  
City, Dundee, Glasgow*, Kent, Leicester,  
Liverpool*, Newcastle*, Sheffield*, Surrey, 
Loughborough, Erasmus (Rotterdam),  
Groningen, Heidelberg, Heinrich Heine  
(Düsseldorf), Ludwig Maximilian (Munich), 
Charles (Prague).

* Russell Group universities  
(www.russellgroup.ac.uk)

5η ΘΕΣΉ 
στις Παγκύπριες Εξετάσεις ανάμεσα σε 
6,000 υποψήφιους με βαθμό πρόσβασης 
19,89. Για πρώτη φορά μαθήτρια ιδιωτικού 
σχολείου εξασφαλίζει θέση ανάμεσα στους 
πρωτεύσαντες. 

3η ΘΕΣΉ  
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

1η ΘΕΣΉ  
στη Σχολή Επιστήμης Διαιτολογίας και 
Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
Αθηνών, έχοντας εξασφαλίσει θέση και 
στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

2η ΘΕΣΉ  
στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

4η ΘΕΣΉ  
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

1η ΘΕΣΉ  
στη Νομική Θεσσαλονίκης στις εξετάσεις 
τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού.

4η ΘΕΣΉ  
στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος  
του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΘΕΣΕΙΣ  
στις Ιατρικές Σχολές Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Πατρών, 
Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης.

ΘΕΣΕΙΣ  
στις Νομικές Σχολές Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  
Αθηνών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Η ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρει η Σχολή 
είναι εμφανής από τις πρόσφατες θέσεις που 
έχουν εξασφαλίσει σε ελληνικά και κυπριακά 
πανεπιστήμια οι μαθητές μας:

5η θέση στις Παγκύπριες Εξετάσεις ανάμεσα σε 
6,000 υποψήφιους με βαθμό πρόσβασης 19,89

«Ως φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αναπολώ τα χρόνια 
φοίτησής μου στην Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ καθώς 
το σχολείο μου στοχεύει τόσο πνευματικά όσο και 
σωματικά στην υψηλή απόδοση και επίδοση κάθε 
μαθητή, εκμεταλλευόμενο πλήρως τις δυνατότητες 
και ικανότητές του σε όλους τους τομείς. 
Φοιτώντας σε αυτή τη Σχολή βελτιώθηκαν οι 

μαθησιακές μου επιδόσεις, απέκτησα κριτική σκέψη, 
συμμετείχα σε πολλές και διαφορετικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες, κατανόησα ότι η μάθηση είναι μια 
δια βίου αξίας αρετή για αυτό πάντοτε πρέπει να την 
κυνηγούμε, απόκτησα κοινωνική μόρφωση, πράγμα 
πολύ σπουδαίο για την εποχή μας, και, προπάντων, 
πέτυχα τους στόχους και τις επιδιώξεις μου.»

Άντρια Θωΐδου
Απόφοιτη



ΚΑΘΟΔΉΓΉΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Στη Σχολή λειτουργεί ένα αποτελεσματικό σύστημα 
Καθοδηγητικής Φροντίδας που καλύπτει τις ανάγκες 
του κάθε μαθητή. Η αρχή που διέπει το σύστημα 
αυτό είναι ότι, οι νέοι έχουν εν δυνάμει καλύτερες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις, αν το σχολικό περιβάλλον 
τους παρέχει ασφάλεια. Γι’ αυτό και η Σχολή δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ομαλής ένταξης 
και της συνεχούς καθοδήγησης των μαθητών.

Η Καθοδηγητική Φροντίδα της Σχολής παρέχει ένα 
σταθερό υπόβαθρο για έλεγχο των επιτευγμάτων των 
μαθητών, με συνεχή ενθάρρυνση για προβληματισμό 
και καθημερινή επαφή, ώστε να υπάρχει συνέχεια 
και σταθερότητα στην πρόοδο του μαθητή. Οι στόχοι 
της, που επιτυγχάνονται πλήρως στη Σχολή, είναι 
η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο 
ο κάθε μαθητής ξεχωριστά θεωρείται μοναδικός, 
εκτιμάται και στηρίζεται ώστε να καλλιεργήσει όλες 
του τις δυνατότητες, κοινωνικές και ακαδημαϊκές. 
Μέσα από τη σε βάθος προσέγγιση και εφαρμογή 
του συστήματος αυτού, η Σχολή πιστεύει πως οι 
μαθητές αποκτούν ισορροπημένη προσωπικότητα, 
πλήρη γνώση του κόσμου που τους περιβάλλει, 
ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία έχοντας 
αυτοπειθαρχία, εργατικότητα και όλα εκείνα τα 
αναγκαία εφόδια ώστε να εκπληρώσουν τους 
στόχους τους. Αναμένεται, επομένως, οι μαθητές να 
γίνουν καλότροποι, συμπονετικοί, να σέβονται τους 
άλλους, να εκτιμούν τον πλούτο της πολυεθνικής, 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να σέβονται τον εαυτό 
τους αλλά και να είναι σεμνοί, να εκφράζονται 
ξεκάθαρα και να έχουν κριτική σκέψη, που εδράζεται 
σε αρχές. 

Πέραν των Υπευθύνων Τμημάτων, η Καθοδηγητική 
Φροντίδα ασκείται και από τον Υπεύθυνο Γυμνασίου 
και Λυκείου αντίστοιχα, καθώς και τους Βοηθούς 
Διευθυντές και τη Διευθύντρια. Περιληπτικά, 
οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της 
Καθοδηγητικής Φροντίδας είναι: 

• Ατομική υποστήριξη και επίβλεψη
• Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής
• Περίοδος Τμήματος
• Σχολικές συγκεντρώσεις
• Επικοινωνία με Γονείς
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«Φοιτώντας στο Αθλητικό Τμήμα Κολύμβησης της 
Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ εξοπλίστηκα με μοναδικά 
εφόδια.  Οι επιπλέον ώρες προπόνησης βοήθησαν 
τα μέγιστα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της 
τεχνικής μου με αποτέλεσμα να επιτύχω πολλαπλές 
διακρίσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατά τη σχολική 
χρονιά 2016-17 κατέκτησα: 1η θέση και Χρυσό 
μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες, 3 Χρυσά 
μετάλλια στο Παγκύπριο πρωτάθλημα Ανδρών/

Γυναικών,  4 Χρυσά μετάλλια στο Παγκύπριο 
πρωτάθλημα Νέων κορασίδων, ανακηρύχθηκα  
ως Καλύτερη κολυμβήτρια της χρονιάς στην 
κατηγορία Γυναικών, Νεανίδων και Κορασίδων,  
ενώ συμμετείχα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ανδρών και Γυναικών.  Επιστέγασμα της προσπάθειάς 
μου τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον τομέα του 
αθλητισμού είναι η προσφορά πλήρους υποτροφίας 
από το University of Alabama.»

Κάλια Αντωνίου
Μαθήτρια
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ΑΘΛΉΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ
Ο σκοπός του Αθλητικού Τμήματος είναι η 
ισορροπημένη ανάπτυξη και η καλλιέργεια 
των ικανοτήτων των μαθητών-αθλητών σε 
αντικείμενα που σχετίζονται με την άθληση 
και τον αγωνιστικό αθλητισμό, καθώς επίσης 
και η ταυτόχρονη παροχή γνώσεων και 
προετοιμασίας αναφορικά με τις διάφορες 
εναλλακτικές μελλοντικές επιλογές, πάντοτε  
σε σχέση με τη σταδιοδρομία των μαθητών.

Επί του παρόντος, τα αθλήματα που 
προσφέρονται είναι: ποδόσφαιρο, 
καλαθόσφαιρα, κολύμβηση και υδατοσφαίριση. 
Το καινοτόμο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές-αθλητές να προπονούνται 
καθημερινά, κατά τις δύο πρώτες διδακτικές 
περιόδους, σύμφωνα με τις ατομικές τους 
ανάγκες, υπό την επίβλεψη των προπονητών  
και των Τεχνικών Συμβούλων. Η άριστη 
συνεργασία με τα σωματεία, τις ομάδες, τις 
ακαδημίες και τους ομίλους που ανήκουν οι 
μαθητές-αθλητές, λειτουργούν καταλυτικά  
τόσο στη γρήγορη ανταπόκριση των αθλητών 
στις απαιτήσεις των προπονήσεων, όσο και  
στη βελτίωση της απόδοσής τους.

Η Αθλητική Ψυχολόγος τους στηρίζει  
διαρκώς σε προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας 
τους να αναπτύξουν τεχνικές διαχείρισης  
άγχους πριν ή μετά τον αγώνα, να θέσουν  
προσωπικούς στόχους και να τους επιτύχουν  
με συστηματικότητα και μεθοδικότητα.

Η Αθλητική Διατροφολόγος επιβλέπει το 
πρόγραμμα διατροφής, με στόχο τη βελτίωση 
της απόδοσής τους και την αποκατάσταση από 
την έντονη προπόνηση.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πληθώρα 
σεμιναρίων και διαλέξεων σε θέματα όπως fair 
play, αθλητική διατροφή, επίτευξη προσωπικών 
στόχων, ενώ κάθε μαθητής-αθλητής υφίσταται 
συστηματικά εργομετρικές εξετάσεις και 
μετρήσεις για την αξιολόγηση των επιδόσεων, 
της προόδου και της επίτευξης των στόχων του.

Ενδεικτικό καθημερινό πρόγραμμα μαθητών-
αθλητών:
• Πρωινή προπόνηση με το Αθλητικό Τμήμα  

(2 περίοδοι)
• Πρόγευμα
• Μαθήματα (6 περίοδοι)
• Γεύμα
• Ενισχυτικά μαθήματα (2 περίοδοι εκτός 

Τετάρτης)
• Απογευματινή προπόνηση με την ομάδα/

σωματείο/ακαδημία/όμιλό τους

Στο Αθλητικό Τμήμα γίνονται δεκτοί μαθητές 
που ανήκουν σε προαγωνιστικά ή αγωνιστικά 
κλιμάκια ομάδων/ακαδημιών/ομίλων/σωματείων.   
Ισχύουν επιμέρους ή/και διαφοροποιημένα 
κριτήρια ανάλογα με το άθλημα (π.χ. όρια 
επίδοσης, συμμετοχή στα επίλεκτα κλιμάκια 
ανάπτυξης).  Επιπλέον, οι αιτήσεις εξετάζονται 
και με ακαδημαϊκά κριτήρια.



ΑΠΟ ΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων 
και δυσκολιών που οι μικροί μαθητές μας 
αντιμετωπίζουν κατά τη μετάβασή τους από 
τη Δημοτική στη Μέση εκπαίδευση, στη Σχολή 
υφίσταται ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα 
που διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των μαθητών 
και το ευχάριστο ξεκίνημά τους στη νέα βαθμίδα 
εκπαίδευσης.  Κάθε μαθητής μας παρακολουθείται 
συστηματικά από τον Υπεύθυνο Καθηγητή 
Τμήματος και τον Υπεύθυνο Γυμνασίου, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι αφ’ ενός πληρούνται οι 
ανάγκες του όσον αφορά τη σωστή καθοδήγηση 
και, αφ’ ετέρου, ο μαθητής αισθάνεται ισότιμο και 
ενεργό μέλος της σχολικής κοινότητας.  Επίσης, οι 
διδάσκοντες καθηγητές και οι Υπεύθυνοι Κλάδου 
παρακολουθούν στενά την ακαδημαϊκή επίδοση 
των μαθητών προκειμένου να διαπιστώνονται 
τυχόν αδυναμίες και να προχωρούν σε 
διορθωτικές ενέργειες, ώστε ο κάθε μαθητής να 
επιτυγχάνει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
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ΕΙΣΔΟΧΉ ΜΑΘΉΤΩΝ
Η επιλογή τελειόφοιτων μαθητών της δημοτικής 
εκπαίδευσης γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις 
στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά. Επίσης οι 
μαθητές εξετάζονται στα Αγγλικά (τα οποία δεν 
συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία του 
μαθητή και δεν αποτελούν κριτήριο εισδοχής,  
αλλά έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα).  
Μαθητές-απόφοιτοι του PASCAL Primary School  
δεν υποχρεούνται σε εισαγωγικές εξετάσεις. 
Διατίθεται αριθμός υποτροφιών στους καλύτερους 
μαθητές με βάση τα αποτελέσματα των 
εισαγωγικών εξετάσεων. 

Η Σχολή δέχεται μαθητές από άλλα ιδιωτικά ή 
και δημόσια σχολεία για τις ενδιάμεσες τάξεις, 
νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις.  
Οι μαθητές εγγράφονται εφόσον γίνει αξιολόγηση 
του τελευταίου Δελτίου Επίδοσης ή/και πετύχουν 
σε προσωπική συνέντευξη ή/και πετύχουν στις 
κατατακτήριες εξετάσεις. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
Για σκοπούς διευκόλυνσης των μαθητών,  
η Σχολή Λευκωσίας έχει οργανώσει ένα άρτιο 
σύστημα μεταφοράς, από και προς το σπίτι  
ή από συμφωνημένο σημείο κοντά στο σπίτι, 
με λεωφορεία ιδιωτικής εταιρείας.  Η υπηρεσία 
μεταφοράς με λεωφορεία λειτουργεί και κατά 
την απογευματινή φοίτηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Το ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον είναι 
υπέρτατης σημασίας για τη Σχολή μας, 
προκειμένου οι μαθητές και τα μέλη της 
σχολικής μας κοινότητας να απολαμβάνουν 
ιδανικές συνθήκες μάθησης και σχολικής  
ζωής εν γένει.  Η Πολιτική της Σχολής για  
την Ασφάλεια και Υγεία εμπεριέχει τις  
σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. 
Η Σχολή συνεργάζεται επίσης με ειδική 
Διατροφολόγο για τον καταρτισμό του 
καταλόγου των ειδών προς πώληση από 
το σχολικό κυλικείο και τα γεύματα του 
εστιατορίου.



Ευανθία Χαραλάμπους
Μητέρα του Φίλιππου Νεοκλέους, 
απόφοιτου 
«Η εμπειρία που αποκόμισα τα έξι χρόνια του γιου 
μου στη Σχολή ήταν πραγματικά πολύ πλούσια 
και μοναδική. Μπορώ να πω ότι για τον ίδιο τον 
γιο μου ήταν μεγαλύτερη αφού καθημερινά ζούσε 
καινούργιες εμπειρίες· εμπειρίες ζωής που τον 
έκαναν να ωριμάσει και να νιώσει πώς είναι ο κόσμος 
γύρω του πραγματικά. Εγώ ένιωθα ασφάλεια γιατί 
ο γιος μου βρισκόταν σε ένα ασφαλές περιβάλλον  
και τόσο η  Διεύθυνση του σχολείου όσο και οι 
καθηγητές ήταν δίπλα του. Ήμουν σίγουρη ότι η 
διδασκαλία γινόταν σε άριστα επίπεδα και φάνηκε 
αυτό από τις Παγκύπριες εξετάσεις που παρακάθισε 
ο γιος μου. Εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Οικονομικών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο  Αθηνών. Μόνο με το απολυτήριο της 
Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ έγινε δεκτός σε 3 πολύ 
καλά Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι 
στη Σχολή συνέβαλαν στην καλύτερη εκπαίδευση 
και καθοδήγηση του γιου μου και την προτείνω 
ανεπιφύλακτα σε όλους στους γονείς.»

Ερωτόκριτος Κατελάρης
Πατέρας Έλενας και Αγγελικής, 
αποφοίτων
«Πιστεύω ακράδαντα ότι η ολοκληρωμένη παιδεία 
που προσφέρει η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ εμψυχώνει 
τη νέα γενιά και τους παρέχει εφόδια να ενταχθούν 
ομαλά και να διακριθούν στον κοινωνικό στίβο 
για μια επιτυχημένη πορεία στα επόμενα στάδια 
της ζωής τους.  Τα παιδιά μου, Έλενα και Αγγελική 
Κατελάρη, είδαν ήδη τα πρώτα τους όνειρα να 
πραγματοποιούνται και σας ευχαριστώ για ακόμη 
μία φορά θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας. 
Η πρώτη μου θυγατέρα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο 
της Χαϊδελβέργης Γερμανίας στον κλάδο της Ιατρικής 
και η δεύτερή μου θυγατέρα στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον κλάδο Επιστήμη της 
Διαιτολογίας και Διατροφής, αφού αυτές ήταν και οι 
πρώτες τους επιλογές. Συστήνω ανεπιφύλακτα την 
Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ σε κάθε γονέα που επιθυμεί, 
μέσω της παιδείας, τα παιδιά του να αποκτήσουν 
μια σφαιρική μόρφωση υψηλής ποιότητας, πάνω σε 
υγιείς βάσεις.»

«Η Σχολή μας είναι αμάλγαμα αφοσιωμένων 
καθηγητών, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων 
και αποτελεσματικής διοίκησης, με επίκεντρο 
το παιδί.  Οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να 
θέσουν υψηλούς στόχους, γνωρίζοντας ότι θα 
τύχουν κάθε βοήθειας για να τους πετύχουν, 
μέσα σε κλίμα αποδοχής και ασφάλειας, 
χωρίς προβλήματα έντασης και απειθαρχίας. 
Μοιραζόμαστε την ίδια έγνοια με τους γονείς 
για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση 
και πρόοδο των παιδιών και εργαζόμαστε με 
πάθος γι’ αυτό. Τα αποτελέσματα των μαθητών 
μας στις Παγκύπριες Εξετάσεις μας δικαιώνουν· 
κάθε χρόνο, χαιρόμαστε να βλέπουμε τους 
τελειοφοίτους μας να κατακτούν θέσεις σε σχολές 
της επιλογής τους, στα δημόσια πανεπιστήμια της 
Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και σε κορυφαία 
πανεπιστήμια του κόσμου. Τους καμαρώνουμε 
καθώς εξελίσσονται σε νέους ώριμους, 
δυναμικούς, ισορροπημένους, έτοιμους να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του 
μέλλοντος».

«Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, 
αλλά το άναμμα μιας φλόγας», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται από τον William Butler Yeats. 
Αναντίρρητα, στην Ιδιωτική Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ 
Λεμεσού υπηρετούν εξαίρετοι εκπαιδευτικοί, φοιτούν 
μαθητές που συνεχώς μας γεμίζουν περηφάνια και 
υποστηρίζεται από γονείς με μεγάλο ενδιαφέρον 
για την εκπαίδευση και πρόοδο των παιδιών τους. 
Η συλλογικότητα και η αγαστή συνεργασία μεταξύ 
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων 
έχουν πάντα ως αποτέλεσμα τη σφαιρική ανάπτυξη 
των παιδιών μας. Η δράση της Σχολής είναι έντονη 
και χαρακτηρίζεται από σωρεία δραστηριοτήτων, 
τόσο ακαδημαϊκού περιεχομένου, όσο και 
συμμετοχών που αποσκοπούν στη δημιουργία 
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, στη συγκομιδή 
εμπειριών και στην επίτευξη ακόμη και του πιο 
μικρού στόχου του κάθε μαθητή. Αρωγός σε 
αυτήν την προσπάθεια η συμμετοχή σε πολλαπλά 
ευρωπαϊκά προγράμματα, ποικίλους διαγωνισμούς 
και τέλος η εφαρμογή των προγραμμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας. Τα αποτελέσματα των μαθητών 
μας στις Παγκύπριες Εξετάσεις κάθε χρόνο είναι 
το επιστέγασμα όλης αυτής της πορείας και 
προσπάθειας και με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση 
αποχαιρετούμε τα δικά μας παιδιά, πανέτοιμα πλέον 
να ενταχθούν στα Πανεπιστήμια της επιλογής τους, 
Κύπρου, Ελλάδας αλλά και εξωτερικού».
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Ελένη Αντωνίου
Διευθύντρια Ελληνικής Σχολής 
ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας

Δέσποινα Μαυρικίου
Διευθύντρια Ελληνικής Σχολής 
ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού
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Ένα σχολείο σαν οικογένεια όπου τα παιδιά είναι ασφαλή, χαρούμενα, δημιουργικά.  
Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με όραμα, γνώση, ασφάλεια, έμπνευση, δυνατότητα 

ολοήμερης φοίτησης και εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρουμε την πρόκληση
και το κίνητρο σε κάθε παιδί, προετοιμάζοντάς το για το δικό του αύριο.
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