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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7
η 

 

Την Τετάρτη 25/11/2009 στο πλαίσιο εκπόνησης του περιβαλλοντικού 

προγράµµατος (Eco Schools) οι µαθητές των τάξεων Γ’, ∆’, Ε’ και ΣΤ’ θα 

παρακολουθήσουν στο θέατρο του σχολείου «Ιάκωβος Καµπανέλλης» τη θεατρική 

παράσταση µε δραστηριότητες και θεατρικό παιχνίδι «Οικονοµία ή οικολογία» µια 

οικολογική περιπέτεια, από «το Μικρό Θέατρο». Η παράσταση λόγω της αποφυγής 

των µετακινήσεων αποφασίστηκε να δοθεί στο σχολείο και για το κόστος συµµετοχής 

θα υπάρξει συνεννόηση των µαθητών µε τους δασκάλους των τάξεων. Σε άλλη 

ηµεροµηνία θα παρουσιαστεί η παράσταση στους µικρότερους µαθητές.      

 

Τη ∆ευτέρα 30/11/2009 στις 19,00 µ.µ. στο θέατρο του σχολείου «Ιάκωβος 

Καµπανέλλης» και πάλι στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράµµατος εφόσον 

φέτος οι µαθητές επεξεργάζονται την έννοια ενέργεια έχει προγραµµατιστεί σχετική 

εκδήλωση µε θέµα: «Η συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης και η κλιµατική αλλαγή». 

 

Στην εκδήλωση – συζήτηση επίσηµος καλεσµένος είναι ο βουλευτής και πρώην 

πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Βουλής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 

οποίος θα πάρει µέρος στη συνδιάσκεψη µε την ελληνική αντιπροσωπεία. Μαθητές 

των τάξεων Ε’, ΣΤ’ και γονείς θα µπορούν να συζητήσουν για τους σκοπούς της 

συνδιάσκεψης, τους κινδύνους από την υπερκατανάλωση, τα µέτρα τα οποία 

πρόκειται να παρθούν και να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις. Την εκδήλωση 

πλαισιώνει ο ∆ήµος Βύρωνα και ο Σύνδεσµος Προστασίας Ανάπτυξης Υµηττού, 

όπου οι φορείς αυτοί θα παρευρίσκονται στην εκδήλωση.      

 

Οι γονείς, οι µαθητές, οι φίλοι και οι συνεργάτες του σχολείου που χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο µπορούν να απευθύνονται στο σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mail@10dim-vyron.att.sch.gr για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενηµέρωση ή κατάθεση 

απόψεων σχετικά µε ζητήµατα λειτουργίας του σχολείου, µέχρι να ετοιµαστεί το site, 

το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό.  

 

Παρακαλούνται οι γονείς να µην ξεχνούν την υπόθεση της γρίπης όσο οι µέρες 

περνούν και να προσέχουν ιδιαίτερα το ζήτηµα της ατοµικής υγιεινής. Να έχουν 

οι µαθητές πάντα µαζί τους χαρτοµάντηλα και όχι ντε και σώνει αντισηπτικά χεριών 

που δεν κάνουν καλό. Επίσης, η τακτική του να κρατάµε τα παιδιά µε συµπτώµατα 

στο σπίτι και να τα ελέγχουµε έχει αποδώσει και δεν παρουσιάστηκαν σοβαρές 

ανωµαλίες στο σχολείο. Από τη µεριά του το σχολείο είναι εξοπλισµένο µε τα 

σχετικά. ∆εν πρέπει να χαλαρώσουµε για να έχουµε αποτελέσµατα.  

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


