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21 Ιανουαρίου 2017 
 

Αγαπητοί γονείς του ελληνικού παροικιακού σχολείου Goffs, 

 

Καθώς γνωριζετε στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι Τρεις Ιεράρχες και τα Ελληνικά 

Γράμματα. Φέτος ο εορτασμός των Ελληνικών Γραμμάτων στο σχολείο μας  θα γίνει 

το Σάββατο 28 Ιανουαρίου και θα έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Αποφασίσαμε να 

αφιερώσουμε τη μέρα που γιορτάζουν τα βιβλία, τα σχολεία, οι δάσκαλοι/ες, οι 

μαθητές/τριες σε ενδοσχολικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη φιλαναγνωσία 

και τη συγγραφή ιστοριών. Οι γονείς καθώς και παππoύδες και γιαγιάδες των παιδιών 

είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν στο σχολειο μας από τις 9:30 – 11:30 και να 

συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως φαίνονται στο πιο κάτω πρόγραμμα. 

 

9:30 – 10:15  Παρουσίαση συγγραφικού έργου και παραμυθιών σχετικά με τη λαϊκή 

παράδοση της Κύπρου, από τη συγγραφέα κ. Κυριακή Τσαγκάρη. H κυρία Τσαγκάρη 

θα μας εξηγήσει, με ποιο τρόπο εμπνεύστηκε και έγραψε τις ιστορίες της. Οι γονείς 

που επιθυμούν μπορούν έπειτα να αγοράσουν το βιβλίο της. 

 

10:15 – 10:30 Μικρή παρουσίαση για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών από τον κ. 

Χρήστο Γεωργακάκη, δάσκαλο του σχολείου μας. Παρουσίαση μικρού διαλόγου από 

τους μαθητές της Τετάρτης τάξης σχετικά με τα βιβλία. Τραγούδι από παιδιά του 

σχολείου μας. 

 

10:30 -10:45 Επεξηγηση των εργασιών του πρότζεκτ «Πες μου την ιστορία σου να 

σου πω ποιος είσαι» από τη διευθύντρια του σχολείου μας κ. Μαρία Χαραλάμπους. 

Παρουσίαση trailer “The storyteller” με βάση το οποίο οι μαθητές και μαθήτριες θα 

εργαστούν για να γεμίσουν ένα βιβλίο με ιστορίες από την Κύπρο και Ελλάδα όπως 

τις έχουν ακούσει πό τους παππούδες και γιαγιάδες τους. 

 

10:45 – 10:55 Παρουσίαση βίντεο που μας έχουν στείλει παιδιά από Ελλάδα στα 

πλαίσια της ανταλλαγής ιστοριών που γίνεται μεταξύ μας 

 

10:55 – 11:05 Βράβευση παιδιών που έχουν φέρει ιστορίες. Βράβευση παππούδων 

γιαγιάδων που θα παρουσιάσουν ιστορίες στις τάξεις 

 

11:05 11:30  Παρουσίαση ιστοριών από παππούδες γιαγιάδες στις τάξεις.  

 

11: 30 – 11 :50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

11:50 – 12:40 Καταγραφή ιστοριών – Επεξεργασία τους με χρήση μουσικής, χορού 

θεατρικών διαλόγων. 

 

12:40 – 13:00 Ανάγνωση και δανεισμός βιβλίων από τη βιβλιοθήκη μας. 
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Dear parents and guardians, 

 

As you know, on the 30th of January we celebrate the Three Hierarchs and the Greek 

Letters Day. This year, our celebration will be held on Saturday January 28 and will 

have a different character. We decided to spend the day celebrating learning –reading 

and writing- with different in-school activities about books and stories. Parents and 

grandparents of our students are welcome to attend our school from 9:30 to 11:30 and 

participate in various activities as shown in the schedule below. 

 

9:30 to 10:15 am The author, Mrs. Kyriaki Tsagari, will visit us from Cyprus and 

present her book, stories relevant to the folk tradition of Cyprus. Mrs K. Tsagari will 

explain how she was inspired from her life experiences in Cyprus to write stories. 

Parents who wish to buy her book for their children can do so after the celebration. 

 

10:15 to 10:30 am  Short presentation on the importance of the Three Hierarchs’ 

lives: a short speech from the teacher Mr. Chris Georgakaki, followed by presentation 

of a short dialogue regarding the value of books by year 4 and singing.  

 

10:30 -10: 45 am  Explanation of the project work "Tell me your story to tell you 

who you are", in which our school is taking part, by the Head Teacher of our school. 

Presentation of the trailer "The storyteller", based on which students will work to 

write their collected stories (stories relevant to experiences from Cyprus and Greece, 

which were narrated by the students’ grandparents). 

 

10:45 - 10:55 am  Presentation of videos sent from the students of Mikros Naftilos 

Greek School with whom we collaborate for the project.  

 

11:05 - 11:30 am  Storytelling from grandparents of our students in classrooms 

(one or two grandparents in each class). Questions by the students will follow. 

 

11: 30-11:50 am BREAK 

 

11:50 -12:40 pm Transcribing and performing stories through music, dance and 

theatre (students and teachers only / in class activity) 

 

12:40 – 13:00 pm Reading books - borrowing Greek books from library to take home 

 

Students whose grandparents are attending the celebration to tell us stories 

please sign this form with the name of your grandfather or grandmother, and 

your name and class. 

 

NAME OF STUDENT …………………………………… Class ............................... 

 

NAME OF GRANDPARENT ...................................................................................... 


