
9-13/05/2011 

Ποόγοαμμα Διά Βίξρ Μάθηζηπ—Comenius 

Τμ ζπμιείμ μαξ θηιμλέκεζε παηδηά θαη δαζθάιμοξ από Γηδηθά Σπμιεία ηεξ Γενμακίαξ, 

ηεξ Πμιςκίαξ θαη ηεξ Ιηαιίαξ, ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ Comenius - Δηα Βίμο  

Μάζεζε. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ επίζθερήξ ημοξ, είπακ ηεκ εοθαηνία κα εκεμενςζμύκ γηα 

ημ ζπμιείμ μαξ θαη ημκ ηνόπμ ιεηημονγίαξ ημο, κα επηζθεθημύκ άιια ζπμιεία θαη εηδηθέξ  

μμκάδεξ θαη κα πιενμθμνεζμύκ γηα ηε ιεηημονγία ηεξ εηδηθήξ εθπαίδεοζεξ ζηεκ Κύπνμ.  

Γπίζεξ είπακ ηεκ εοθαηνία κα επηζθεθημύκ δηάθμνα μένε ημο ηόπμο μαξ θαη κα           

γκςνίζμοκ γηα ηεκ ηζημνία θαη ημκ πμιηηηζμό μαξ.  

Με ηα πημ πάκς ζπμιεία ζοκενγαζηήθαμε δομ πνόκηα θαηά ηα μπμία είπαμε ακηαιιαγέξ 

επηζθέρεςκ. Με ηε ιήλε αοηήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ, ηεκ Τεηάνηε 11/05/2011 πανμοζηάζαμε 

ηεκ ηειηθή μαξ γημνηή ζηεκ μπμία ζομμεηείπακ παηδηά από όια ηα ζπμιεία. Η εμπεηνία 

ήηακ θακηαζηηθή γηα όιμοξ!!! 
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15.03.2011 

Κρποιακόπ Παοαδξζιακόπ Γάμξπ ... με ηξ γαμποό πξρ ήοηε πξρ ηα νέμα 

Τα παηδηά πανμοζηάδμοκ ζηεκ ηειηθή ημοξ γημνηή ηα ήζε θαη έζημα ημο θοπνηαθμύ   

παναδμζηαθμύ γάμμο. Σηε γημνηή ζομμεηέπμοκ θαη ηα παηδηά πμο θηιμλέκεζε ημ   

ζπμιείμ, ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ Δηά Βίμο Μάζεζεξ - Comenius,                 

πανμοζηάδμκηαξ ηα δηθά ημοξ ήζε θαη έζημα γηα ηo γάμμ. 
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23/05/2011 

Σελική γιξοηή Οικξλξγικώμ ζςξλείωμ Πεοιθέοειαπ Αμμξςώζηξρ. 

Τα παηδηά ζομμεηέπμοκ ζηεκ ηειηθή γημνηή ηςκ Οηθμιμγηθώκ Σπμιείςκ ηεξ πενηθένεηαξ 

Αμμμπώζημο, πανμοζηάδμκηαξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ πμο έθακακ ζηα ζπμιεία ημοξ ζηα 

πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ. 
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Παγκύποια Ημεοίδα Κξλύμβηζηπ 

Ομάδα παηδηώκ ημο ζπμιείμο μαξ ζομμεηέπεη 

ζηεκ Παγθύπνηα Ημενίδα Κμιύμβεζεξ πμο 

δημνγακώκμοκ μη Γηδηθμί Οιομπηαθμί Κύπνμο 

ζηα πιαίζηα ηςκ αγςκηζηηθώκ ημοξ           

δναζηενημηήηςκ. 
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15/06/2011  

Πάοηι ρμδέζμξρ Γξμέωμ.  

Ο Σύκδεζμμξ Γμκέςκ ημο ζπμιείμο δημνγάκςζε 

εθδήιςζε με θαγεηό θαη πμηό γηα ημ πνμζςπηθό 

θαη ηα παηδηά. 

Σηα πιαίζηα ηεξ εθδήιςζεξ μ Σύκδεζμμξ Γμκέςκ 

θαη μ Δηεοζοκηήξ, εθ μένμοξ ημο πνμζςπηθμύ 

ημο ζπμιείμο, ηίμεζακ ηε ζπμιηθή βμεζό/ζοκμδό  

θα Γιέκε Ανηζημδήμμο γηα ηεκ πμιύηημε        

πνμζθμνά ηεξ. Η θα Ανηζημδήμμο απμπςνεί    

θέημξ από ημ ζπμιείμ. 



 

ΓΙΔΙΚΟ ΧΟΛΓΙΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΡΝΑΒΑ» 

Σπμιηθή εθεμενίδα 

Μάημξ -  Ιμύκημξ 


