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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9
η 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «10+Art» οι µαθητές των τάξεων Β’ και Γ’ 

ξεκίνησαν εντός του σχολικού προγράµµατος µε τον εικαστικό κ. Νικόλαο Γυφτάκη, 

απόφοιτο της Σχολής Καλών Τεχνών, την κατασκευή κούκλας – µαριονέτας. Η 

δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις συναντήσεις και το κόστος καλύπτει η 

Σχολική Επιτροπή.    

 

Το σχολείο κάθε χρόνο προγραµµατίζει συναντήσεις συγγραφέων παιδικής 

λογοτεχνίας µε τους µαθητές. Φέτος θα µας επισκεφθούν οι συγγραφείς Αγγελική 

Βαρελά, και Σοφία Παράσχου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η συγγραφέας 

Φραντζέσκα Αλεξοπούλου από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και συγγραφείς από 

τις εκδόσεις Ακρίτας.  
 

Τη ∆ευτέρα 07/12/2009 οι µαθητές των τάξεων Γ’, ∆’ και Ε’ θα συναντηθούν και 

θα συνοµιλήσουν µε τη συγγραφέα κ. Αγγελική Βαρελά και το περιεχόµενο του 

βιβλίου «Ο πράσινος κουµπαράς», το οποίο έχουν ήδη επεξεργαστεί. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου µε τη βοήθεια του Συλλόγου 

Γονέων και θα µπορεί όποιος µαθητής θέλει να αγοράσει το συγκεκριµένο βιβλίο 

στην τιµή των 6,03 ευρώ.  

 

Την Τρίτη 08/12/2009 οι µαθητές της Α’ τάξης θα συναντηθούν και θα 

συνοµιλήσουν µε τη συγγραφέα κ. Φραντζέσκα Αλεξοπούλου για το βιβλίο της 

«∆ωροβροχή». Η συνάντηση θα επικεντρωθεί κυρίως στην επαφή µε τη συγγραφέα.   

 

Την Τετάρτη 09/12/2009 οι µαθητές της Β’ τάξης θα συναντηθούν και θα 

συνοµιλήσουν µε τη συγγραφέα κ. Σοφία Παράσχου για το βιβλίο της «Όταν έκλαψε 

ο Αη Βασίλης» το οποίο έχουν ήδη επεξεργαστεί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα 

λειτουργεί έκθεση βιβλίου µε τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και θα µπορεί όποιος 

µαθητής θέλει να αγοράσει το συγκεκριµένο βιβλίο στην τιµή των 7,70 ευρώ. 

 

Την Πέµπτη 10/12/2009 οι µαθητές του Νηπιαγωγείου, της Α’ και Β’ τάξης στο 

πλαίσιο εκπόνησης του περιβαλλοντικού προγράµµατος (Eco Schools) 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.   
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Την Πέµπτη 17/12/2009 αν είµαστε όλοι καλά και χωρίς γρίπη οι µαθητές των 

τάξεων ∆’1 και ∆’2 θα συναντηθούν, θα συνοµιλήσουν και θα κατασκευάσουν 

χριστουγεννιάτικα δώρα µε συγγραφέα από τις εκδόσεις «Ακρίτα». Η συνάντηση θα 

επικεντρωθεί κυρίως στην επαφή και στις δραστηριότητες. Περισσότερες 

λεπτοµέρειες θα υπάρξουν σε συνεννόηση µε τους δασκάλους των τµηµάτων.  

 

Το σχολείο οφείλει να αναγνωρίσει ότι οι γονείς οι οποίοι κρατάνε τα παιδιά µε 

συµπτώµατα γρίπης και ειδοποιούν αµέσως το σχολείο σχετικά µε τις απουσίες 

και την πορεία υγείας των παιδιών τους, προσφέρουν σηµαντικό έργο αυτές τις 

µέρες  της πανδηµίας, σε αντίθεση µε άλλους γονείς τους οποίους ψάχνει το ίδιο 

το σχολείο, πολλές φορές µε κλειστά τηλέφωνα, να βρει και να µάθει τι συµβαίνει 

µε τις απουσίες ή να παραδώσει ένα παιδί που έχει πυρετό. Παρακαλούνται όλοι 

οι γονείς να ενηµερώνουν και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

οµαλή λειτουργία του σχολείου και τη δική τους. 

 

Οι δραστηριότητες θα προσαρµοστούν ανάλογα µε την εξέλιξη της νόσου. 

Παρακαλούνται οι γονείς να ελέγχουν το site της Νοµαρχίας το βράδυ για το ποια 

τµήµατα θα λειτουργούν στο σχολείο την επόµενη µέρα.  
 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


