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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11
η 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Στο σχολείο, λόγω του περιορισµού των εκδηλώσεων και των 

εορτών, λειτουργεί µεγάλη έκθεση βιβλίου στο θέατρο η οποία οργανώθηκε από τον 

Σύλλογο Γονέων και τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Την έκθεση µπορεί να επισκεφτούν 

µαθητές, γονείς και φίλοι κάνοντας εν’ όψη των ηµερών ένα πολύτιµο δώρο, όπως το 

βιβλίο, σε µια εποχή όπου κυριαρχεί η εικόνα, η γρήγορη πληροφόρηση και η 

επιφάνεια των πραγµάτων και των γεγονότων. Με την επίσκεψη στην έκθεση 

ενισχύεται η βιβλιοθήκη του σχολείου, που σε λίγο καιρό µε τη βοήθεια του 

Συλλόγου Γονέων θα ταξινοµηθεί και θα µπορεί να λειτουργεί ως δανειστική για τους 

µαθητές και το κοινό. Άσε που µπορεί οι γονείς κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης και 

των βαθµών, όπως θα είναι ευχαριστηµένοι, να δωρίσουν στα παιδιά τους ως κίνητρο 

και επιβράβευση ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο.   

 

Πολλοί γονείς ζήτησαν από το σχολείο αυτό τον καιρό τη συναίνεσή του, να 

κρατήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να παρουσιάζουν συµπτώµατα γρίπης, µακριά για 

αρκετές µέρες από το πρόγραµµα του σχολείου για προληπτικούς λόγους, ενώ άλλοι 

γονείς έρχονται και τα παίρνουν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος από οµαδικές 

εκδηλώσεις για το φόβο της γρίπης. Να γνωρίζουν οι γονείς ότι το σχολείο δεν 

συναινεί σε ανάλογες απαιτήσεις. Το σχολείο θεωρεί διάκριση, ρατσισµό προς τους 

άλλους µαθητές και απαξίωση του έργου του, τέτοιες ενέργειες, όπου εκτός του ότι 

έχει κάνει ότι είναι δυνατόν για την προφύλαξη των µαθητών, προτεραιότητά του 

είναι η οµαλή λειτουργία και η ασφάλεια όλων όσων εργάζονται σ’ αυτό. Επίσης, 

λόγοι παιδαγωγικοί και κοινωνικοί επιβάλλουν την παρουσία των µαθητών στο 

σχολείο και κανείς γονιός δεν είναι σε θέση να παραβλέπει την οµαδικότητα και τη 

συνεργασία, για την οποία το σχολείο µάχεται καθηµερινά να καλλιεργήσει. Οι γονείς 

χρέος έχουν να ενηµερώνουν αµέσως για ότι αφορά την υγεία των µαθητών, ώστε το 

σχολείο να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα και όχι να ενεργούν κατά βούληση.           

 

Την Πέµπτη 17/12/2009 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 

µέσω της έκθεσης βιβλίου θα µπορεί όποιος µαθητής θέλει να αγοράσει το 

συγκεκριµένο βιβλίο στην τιµή των 7,70 ευρώ. 
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Την Πέµπτη 17/12/2009 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.  

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


