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Βύρωνας, 06/05/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24η
Την Παρασκευή 07/05/2010 στις 17,30 µ.µ. στο «Λουΐζα» θα παρουσιαστεί η ταινία
κινουµένων σχεδίων «Το κοµµάτι που λείπει» από τους µαθητές της ΣT’ τάξης του
σχολείου µας µε την επιµέλεια της κ. Βενετίας Χατζηνικολάου. Επίσης, θα
παρουσιαστούν και οι ταινίες και τα δρώµενα από τους µαθητές του 4ου και του 12ου
σχολείου.
Την Κυριακή 09/05/2010 στις 19,00 στο Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού» θα
γίνει η λήξη του Παιδικού Φεστιβάλ µε εκδηλώσεις και συναυλίες για όλους τους
µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του ∆ήµου Βύρωνα. Η συµµετοχή όλων είναι
αναγκαία για τη στήριξη του θεσµού.
Τη ∆ευτέρα 10/05/2010 στις 10,00 π.µ. οι µαθητές της ΣΤ’ τάξης θα συναντηθούν
και θα συζητήσουν µε τον κ. Γ. Μόσχο (Συνήγορο του παιδιού) για θέµατα σχέσεων
και βίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο του µαθήµατος της Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο και τις
αρµοδιότητες του Συνηγόρου του παιδιού µπορεί κανείς να ανατρέξει στη διεύθυνση:
http://www.0-18.gr/gia-paidia/nea/o-synigoros-toy-paidioy-sti-syro.
Την Πέµπτη 13/05/2010 και την Παρασκευή 14/05/2010 στις 10,00 π.µ. µέχρι τις
13,00 µ.µ. οι µαθητές της Ε’ τάξης θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του εικαστικού
προγράµµατος “10+Art” µε την χαράκτρια κ. Βίκυ Τσαλαµατά, πάνω σε χαρακτικά
σχέδια. Τα έξοδα της δράσης αναλαµβάνει το σχολείο.
Το Σάββατο 15/05/2010 οι µαθητές της Γ’ τάξης µε τους γονείς και τη δασκάλα
τους, στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας, θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό
χώρο των Μυκηνών. Τους ευχόµαστε καλή διασκέδαση.
Τη ∆ευτέρα 17/05/2010 στις 19,30 µ.µ. στο σχολείο θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο
των διαλέξεων, από τον καθηγητή σωµατικής Αγωγής κ. Κων/νο Ανέστο η διάλεξη
µε θέµα: «Παγκόσµιοι Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011». Λεπτοµέρειες για
τη θεµατολογία της διάλεξης, θα ανακοινωθούν αναλυτικά σε άλλη ανακοίνωση. Η
διάλεξη αφορά τους γονείς και τους µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. Η παρουσία σας
θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση των διαλέξεων που οργανώνει το σχολείο.
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