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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4
η 

 

Ενηµερώνουµε τους γονείς ότι στις παρακάτω ηµεροµηνίες και ώρες θα 

πραγµατοποιούνται στο σχολείο ενηµερωτικές συναντήσεις και συνεργασία 

δασκάλων µε γονείς για την πρόοδο των µαθητών.  

 

Συγκεκριµένα: 

- Α’ Τάξη: µε την κ. Θεοφανώ Ενισλίδη την Τετάρτη 14/10 & ώρα 12.30 µ.µ. 

- Β’ Τάξη : µε την κ. Παρασκευή Γεροντή την Τετάρτη 14/10 & ώρα 12.30 µ.µ. 

- Γ’ Τάξη: µε την κ. Ευαγγελία Κοσµά την Πέµπτη 15/10 & ώρα 12.30 µ.µ. 

- ∆’1 Τάξη: µε την κ. Πετρούλα Κυραγιάννη την Πέµπτη 15/10 & ώρα 13.15 µ.µ.  

- ∆’2 Τάξη: µε την κ. Μαρία Νικολουδάκη την Τρίτη 13//10 & ώρα 10.45 π.µ. 

- Ε’ Τάξη: µε την κ. Μαρία Βαλτάκη την Παρασκευή 16/10 & ώρα 11.45 π.µ. 

- ΣΤ’ Τάξη: µε την κ. Ελένη Κουρτσαβλή την Πέµπτη 15/10 & ώρα 13.15 µ.µ.    

 

Στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο φέτος σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν να 

εκπονούνται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παρακάτω 

προγράµµατα για τους µαθητές µας: 

1. Περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε θέµα την «ενέργεια» και την προστασία του 

περιβάλλοντος, στο οποίο εµπλέκονται όλες οι τάξεις και το οποίο αποτελεί 

συνέχεια του προγράµµατος ανακύκλωσης το οποίο εκπονήθηκε πέρυσι. 

2. Προγράµµατα αγωγής υγείας σχετικά µε τις ιώσεις και την ατοµική υγιεινή. 

3. Προγράµµατα εικαστικά µε τη συµπαράσταση του Συλλόγου Γονέων. 

 

Προκειµένου να υλοποιηθούν πληρέστερα τα προγράµµατα αυτά προς όφελος των 

µαθητών µας το σχολείο ζητά τη βοήθεια των γονέων σε ανθρώπινο δυναµικό, ώστε 

οι µαθητές να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν ή να παρακολουθήσουν ειδικούς 

στις παραπάνω θεµατολογίες.  

 

Συγκεκριµένα:  

Θα χρειαστούµε τη βοήθεια περιβαλλοντολόγων, ειδικών σε ζητήµατα ενέργειας 

(ηλεκτρολόγους, µηχανικούς, βιολόγους ή άλλες ειδικότητες), ανθρώπων από µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, επίσης γιατρούς και ειδικούς επιδηµιολόγους. Η βοήθεια 

αυτή όταν και αν προκύψει από γονείς ή φίλους θα πρέπει να ειδοποιείται το σχολείο, 

να καταγράφονται οι προτάσεις, να ιεραρχούνται οι ανάγκες και να προγραµµατίζεται 

ο χρόνος και ο τρόπος της παρουσίασης. Ελπίζουµε στη βοήθεια όλων.    

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


