
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π & ∆  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Α’ ΑΘΗΝΩΝ  

7ο  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  

Ταχ. ∆/νση : Ιωαννίνων 12, ΤΚ 16232  

Τηλέφωνο & fax : 210 7658407   

Mail : mail@10dim-vyron.att.sch.gr                                                                                                                 Βύρωνας, 03/11/2009 

1 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6
η 

 

Την Τετάρτη 11/11/2009 το σχολείο θα παραµείνει κλειστό λόγω Γενικής 

Συνέλευσης και εκλογών στον τοπικό συνδικαλιστικό σύλλογο. Το ολοήµερο 

τµήµα δεν θα λειτουργήσει.  

 

Το Βιωµατικό Σχολείο µε θέµα τις «γειτονιές της δράσης» προσκαλεί τους 

µαθητές των σχολείων στο µετρό του Συντάγµατος να πάρουν µέρος σε ένα 

φαντασµαγορικό πάρκο µε θέµα την ισορροπηµένη διατροφή και την άσκηση, γεµάτο 

χρώµατα και υλικά, µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιασµένες στο θέµα της 

υγιεινής διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας. Η συµµετοχή είναι δωρεάν από 

τις 8-11 Νοεµβρίου από τις 10,00 π.µ. έως τις 20,00 µ.µ. για πληροφορίες τηλ. 210-

6898593 ή www.biomatiko.gr. 

 

Το Σάββατο 07/11/2009 στις 10,00 π.µ. µε 12,00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί στο 

σχολείο η εικαστική δράση «Βασικές αρχές κινουµένου σχεδίου» µε τον εικαστικό 

κ. Μηνά Μηλιαρά. Η δράση είναι στο πλαίσιο του εικαστικού προγράµµατος 

«10+ART» και αφορά τους µαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’. Οι µαθητές που θα 

συµµετέχουν καλούνται να έχουν µαζί τους τούς χρωµατιστούς µαρκαδόρους τους. 

Επίσης, οι γονείς παρακαλούνται να συντάξουν ένα απλό σηµείωµα µέχρι την 

Πέµπτη 05/11/2009, ότι δέχονται να συµµετέχει το παιδί τους στην δραστηριότητα 

αυτή για να ξέρουµε τον ακριβή αριθµό µαθητών και το σχολείο να τακτοποιήσει τις 

λεπτοµέρειες. 

 

Την Τρίτη 10/11/2009 στο πλαίσιο εκπόνησης του περιβαλλοντικού 

προγράµµατος µε θέµα την ενέργεια και την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο των 

οικολογικών σχολείων (Eco Schools), οι µαθητές των τάξεων ∆’, Ε’ και ΣΤ’ θα 

συνοµιλήσουν και θα συνεργαστούν µε εκπροσώπους της µη κυβερνητικής 

οργάνωσης WWF µε θέµα τη συνδιάσκεψη των ηγετών των ανεπτυγµένων χωρών 

στην Κοπεγχάγη και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν για τα µέτρα 

προστασίας του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή. Οι µαθητές του σχολείου 

µας ετοιµάζουν τη δική τους πρόταση και διαµαρτυρία για τις αποφάσεις που 

πρόκειται να ληφθούν.    
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Την Παρασκευή 13 Νοεµβρίου 2009 και ώρα 20,00 µ.µ. το Μουσείο Ελληνικής 

Παιδικής Τέχνης µας καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης «Γευµατίζοντας µε… 

καλλιτέχνες». Στην έκθεση αυτή θα εκτίθεται το έργο του µαθητή Βασίλη 

Αλεξόπουλου της ∆’2 τάξης του σχολείου µας, το οποίο διακρίθηκε κατά την 

εκπόνηση του αντίστοιχου προγράµµατος το 2009 µε την επιµέλεια της κ. ∆έσποινας 

Τελόγλου. Η διεύθυνση για όσους µπορούν να επισκεφθούν την έκθεση είναι Κόδρου 

9, προέκταση οδού Βουλής, Πλάκα. Η έκθεση θα λειτουργεί από Τρίτη έως Πέµπτη 

10,00 π.µ. έως 14,00 µ.µ. και Κυριακή 11,00 έως 14,00 µ.µ. πληροφορίες στο 

http://www.childrensartmuseum.gr/greek/news2005.asp.     

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


