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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7η
“Μὴν ἀμελήσετε.
Πάρτε μαζί σας νερό.
Τὸ μέλλον μας θὰ ἔχει πολὺ ξηρασία.” M.K.

ê Προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα την ανακύκλωση μετάλλου τη Δευτέρα 28/11/2011 στις 18,30
μ.μ. Η προβολή του ντοκιμαντέρ «Πρώτη Ύλη» (Raw Material) του Χρήστου Καρακέπελη θα
πραγματοποιηθεί στο θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης» του σχολείου, παρουσία του σκηνοθέτη
και των συντελεστών της ταινίας οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους μαθητές και το κοινό.
Η ταινία έκανε διεθνή πρεμιέρα με διακρίσεις στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του Karlovy Vary
με δύο προβολές, στις 4 και 5 Ιουλίου 2011. Στο τμήμα Documentaries in Competition συμμετείχαν συνολικά 15
ντοκιμαντέρ απ’ όλο τον κόσμο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=289135

Συμμετείχε, επίσης, στο 13ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης:
http://tdf.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=10&page=943&movie=711
Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο σχολείο αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος
Περιβαλλοντικής Αγωγής που εκπονείται στο σχολείο για 4 η συνεχή χρονιά. Οι μαθητές έχουν
προετοιμαστεί ανάλογα, για να παρακολουθήσουν ενεργητικά την ταινία και να συνομιλήσουν στη
συνέχεια με τους δημιουργούς, τους γονείς και τους εκπροσώπους του Δήμου για το θέμα που θίγεται.
Η δράση αυτή θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, τοπικής κοινωνίας και
σύγχρονων δημιουργών.

ê Η ταινία αφορά τους μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ και η παρουσία τους είναι
υποχρεωτική. Επίσης, απευθύνεται και στους γονείς όλου του σχολείου ή του νηπιαγωγείου,
που θα ήθελαν να την παρακολουθήσουν.

ê Θυμίζουμε επίσης στους γονείς ότι έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω
διαλέξεις, για θέματα που τους αφορούν.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Ημέρα

Θέμα
«Η δυσλεξία δεν είναι εμπόδιο στη μάθηση»

Δευτέρα
12 Δεκεμβρίου
18:30 μ.μ.
Δευτέρα
19 Δεκεμβρίου
18:30 μ.μ.

Εισηγητής
Κατερίνα Φίλη, Ειδική Παιδαγωγός,
Ψυχολόγος, Πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση
στην Ειδική Αγωγή.

«Συγκρούσεις: διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων Κατερίνα Φίλη, Ειδική Παιδαγωγός,
στο οικογενειακό περιβάλλον».
Ψυχολόγος, Πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση
στην Ειδική Αγωγή.

Σημείωση: Οι διαλέξεις οργανώνονται από το Σύλλογο Γονέων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα. Σε περίπτωση αλλαγής ή
ακύρωσης θα υπάρξει ειδοποίηση. Όλες οι διαλέξεις-συζητήσεις πραγματοποιούνται στο θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης» του
Σχολείου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

