
      Γηδηθό Σπμιείμ  «Απόζημιμξ Βανκάβαξ» Αμμμπώζημο 

      Σπμιηθή Χνμκηά 2010 - 2011  

20/01/2011 

Γπίζθευε ζηο εργοζηάζηο ακαθύθιφζες 

Σηα πιαίζηα ηςκ δναζηενημηήηςκ γηα ημ μηθμιμγηθό ζπμιείμ, μη μμάδεξ Γ΄θαη Ση΄    

επηζθέθζεθακ ενγμζηάζημ ακαθύθιςζεξ ζηε Λεοθςζία. Γθεί ηα παηδηά είδακ ημκ ηνόπμ 

ακαθύθιςζεξ  ημο πανηημύ θαη ημο πιαζηηθμύ. Σηε ζοκέπεηα πήγακ βόιηα ζημ          

πμιοθαηάζηεμα «The Mall of Cyprus». 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



01.02.2011 

Γπίζθευε από ηο Περηθερεηαθό Γσμκάζηο Ξσιοθάγοσ 

Παηδηά από ημ Πενηθενεηαθό Γομκάζημ Ξοιμθάγμο επηζθέθζεθακ ημ ζπμιείμ μαξ,    

πςνίζηεθακ ζε μμάδεξ θαη ενγάζηεθακ μαδί με ηα παηδηά μαξ ζε δηάθμνεξ             

δναζηενηόηεηεξ όπςξ θαηαζθεοή πακό θαη παναδμζηαθώκ μμοζηθώκ μνγάκςκ. Μαζεηέξ 

μαξ εθπαίδεοζακ ημοξ θηιμλεκμύμεκμοξ μαξ ζηεκ θαηαζθεοή θαιαζηώκ θαη             

θμζμεμάηςκ. 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 



Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  

01.02.2011 

Γπίζθευε από ηο Δεμοηηθό τοιείο 

Φρεκάροσς 

Μαζεηέξ από ημ Δεμμηηθό Σπμιείμ 

Φνεκάνμοξ θηιμλεκήζεθακ ζημ ζπμιείμ 

μαξ θαη ενγάζηεθακ με ηα παηδηά μαξ ζε 

δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ. Με αοηό ημκ 

ηνόπμ ηα παηδηά μαξ ακηαπέδςζακ ηε 

θηιμλεκία πμο έηοπακ ζε επίζθερή   

ημοξ  ζημ Δεμμηηθό Φνεκάνμοξ πνηκ 

από μενηθέξ εβδμμάδεξ.  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  

04/02/2011 

Παδαράθη ζηης Βάζεης Δεθέιεηας 

Μεγάιε εοθαηνία δόζεθε ζηα παηδηά ηςκ μμάδςκ ηεξ πνμεπαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ 

θαη θαηάνηηζεξ, γηα κα πανμοζηάζμοκ θαη κα πςιήζμοκ ηηξ θαηαζθεοέξ ημοξ. Οη Βάζεηξ 

Δεθέιεηαξ θάιεζακ ηα παηδηά ζε μηα εθδήιςζή ημοξ, γηα κα πμοιήζμοκ θμζμήμαηα,    

θαιάζηα θαη θανέθιεξ.   



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  

 

14-18/02/2011 

Γβδομάδα εργαζίας Λσθείοσ  

Παραιημκίοσ 

Τμ ζπμιείμ μαξ θηιμλέκεζε μηα μμάδα έλη 

μαζεηνηώκ από ημ Λύθεημ Παναιημκίμο γηα 

ηεκ εβδμμάδα ενγαζίαξ. Τα παηδηά           

παναθμιμύζεζακ ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο       

ζπμιείμο ζημκ εθπαηδεοηηθό θαη               

ζεναπεοηηθό ημμέα, πενκώκηαξ  ανθεηό 

πνόκμ με ηα παηδηά μαξ. Σοκενγάζηεθακ μαδί 

ημοξ ζε     δηάθμνεξ θαηαζθεοέξ, έπαηλακ 

θαη ηναγμύδεζακ. Όπςξ μαξ είπακ           

θεύγμκηαξ, ήηακ γη΄αοημύξ μηα δηαθμνεηηθή 

θαη μμκαδηθή εμπεηνία. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  13/12/2010 

 

Γηορηή ηοσ Δέκηροσ  

Δεμοηηθό τοιείο Αγίας Νάπας 

Τα παηδηά ηςκ μμάδςκ Γ΄ θαη Ση΄ παναθμιμύζε-

ζακ ηε γημνηή ημο δέκηνμο ζημ Δεμμηηθό Σπμιείμ 

Αγίαξ Νάπαξ. Σηε ζοκέπεηα ηα παηδηά θαη ηςκ δομ 

ζπμιείςκ έθακακ δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ ζηεκ 

αοιή ημο ζπμιείμο. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 17/02/2011 

Κανκαβαιίζηηθμξ πμνόξ ημο Σςμαηείμο ΑΓΑΠΗ  

Όπςξ θάζε πνόκμ, έηζη θαη θέημξ ημ Σςμαηείμ       

ΑΓΑΠΗ πνμζθάιεζε ημ ζπμιείμ μαξ ζημκ             

θανκαβαιίζηηθμ πμνό ημο πμο έγηκε ζηεκ αίζμοζα δελη-

ώζεςκ Τνίθθεξ ζηεκ Ακζμύπμιε.  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  

18/02/2011 

Ημερίδα τεημερηκώκ αζιεμάηφκ 

Ομάδα παηδηώκ ημο ζπμιείμο μαξ, 

έιαβε μένμξ, μαδί με παηδηά από 

άιια ζπμιεία, ζε πεημενηκά         

αζιήμαηα ζημ Τνόμδμξ. Ήηακ μηα 

αλέπαζηε εμπεηνία γηα όια ηα     

παηδηά. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Ιακμοάνημξ - Φεβνμοάνημξ  


