
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι µαθητές όλου του σχολείου θέτουν τους στόχους της χρονιάς 2019 και κάνουν απολογισµό του 2018.

Με εντατικούς ρυθµούς προετοιµάζεται η οµάδα µαθητών από την Α΄ και Β΄ Λυκείου που θα συµµετάσχουν φέτος στην 

προσοµοίωση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών - 22ο AMUN 2019. Φέτος οι µαθητές µας εκπροσωπούν τον Λίβανο και την Ν. 

Αφρική.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ

Οι µαθητές της Β λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης επισκέπτονται το Ιδρυµα Κωνσταντινοπολιτών και Μικρασιατών.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ2 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το Γ2 τµήµα ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων και παρακολουθεί το πρόγραµµα "Το 

σταυρόλεξο της ανακύκλωσης".

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φωτογράφιση ΣΤ'  ∆ηµοτικού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

- ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου θα φωτογραφηθούν οµαδικά απο επαγγελµατία φωτογράφο. Η 

πλαστικοποιηµένη φωτογραφία - αφίσα που θα δοθεί στα παιδιά έχει µέγεθος 42Χ30 cm και θα δοθεί µε ηµερολόγιο του 

2019 - Εχει δοθεί ενηµερωτικό σηµείωµα για το κόστος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι γονείς της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού ενηµερώνονται απο τη ∆ιεύθυνση και τους υπεύθυνους Τοµέων για το πρόγραµµα σπουδών 

του Γυµνασίου.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι µαθητές του γυµνασίου επισκέπτονται τον πολυχώρο ΓΚΑΖΙ και συµµετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ Α-Ε 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φωτογράφιση Α-Ε' ∆ηµοτικού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ

Φωτογράφιση Παιδικού Σταθµού

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Α' ∆ηµοτικού επισκέπτεται την Ampersand και παρακολουθεί το πρόγραµµα: "Ο κύκλος της ζωής".

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Φωτογράφιση Προνηπίων-Νηπιαγωγείου

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΑΣΙΣ

Το σχολείο µας διοργανώνει τους αγώνες καλαθοσφαίρισης µαθητών Γυµασίων-µελών Α.Σ.Ι.Σ.

Η οµάδα του γυµνασίου µας για την 1η αγωνιστική, αντιµετωπίζει την οµάδα των Εκπ. Γείτονα 

στο κλειστό γήπεδο της ∆ραπετσώνας "Γ. Κασιµάτης" στις 10:00 το πρωί.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΑΣΙΣ

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τους αγώνες καλαθοσφαίρισης µαθητών Γυµασίων-µελών Α.Σ.Ι.Σ., η οµάδα 

του γυµνασίου µας αντιµετωπίζει την οµάδα της Νέας Γενιάς Ζηρίδη στο κλειστό γήπεδο της ∆ραπετσώνας "Γ. 

Κασιµάτης"

στις 10:00 το πρωί.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Β' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Β' ∆ηµοτικού επισκέπτεται τη Seferland για το πρόγραµµα "Ανακύκλωση"

ΕΚΠΑΙΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Γ1  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το Γ1 ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων και παρακολουθεί το πρόγραµµα: "Το 

σταυρόλεξο της ανακύκλωσης".

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

∆΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ∆' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το εργαστήρι Ροµποτικής της Ampersand και παρακολουθεί το πρόγραµµα: "Ο κύκλος του 

νερού".

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΤ' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ΣΤ' ∆ηµοτικού επισκέπτεται την έκθεση "Leonardo Da Vinci".

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνεχίζεται η συνεργασία µε το Γυµνάσιο (secondary school No 117) του Βουκουρεστίου, µε ανταλλαγή  

οπτικοακουστικού υλικού  µέσω mail µε τα παιδιά. Επίσης, συνεχίζεται η συνεργασία µας µε νηπιαγωγεία πέντε χωρών 

στο πλαίσιο του  Erasmus+

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ

Συγκυρία καιρικών καταστάσεων και απεργίας στη Γερµανία, εµπόδισαν την αναχώρηση των µαθητών µας για την 

προγραµµατισµένη εκδροµή σε Γερµανία, Ολλανδία , Βέλγιο.

Η εκδροµή τελικά θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα 14 - 18/2/2019 και οι µαθητές επιστρέφουν το πρωί της 2οης 

Φεβρουαρίου.

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Εφαρµόζεται ήδη στο σχολείο µας το τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού ΑΡΙΣΤΟΝ για µαθητές Γ΄ Γυµνασίου  και 

Λυκείου. Οι γονείς που ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνούν µε το ∆ιευθυντή του Λυκείου κ. Αντωνόπουλο
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ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 
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Υπενθυµίζουµε ότι:
η γραµµατεία του Σχολείου λειτουργεί  7:30πµ. – 4:30µµ.  καθηµερινά και στις συγκεντρώσεις γονέων µέχρι τις 8:00 µ.µ.      

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΗΠΙΟΥ- 

ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ

Τα νηπιακια και τα προνηπιάκια µας επισκέπτονται τον Πολυχώρο Παραµυθοχώρα και παρακολουθούν την 

κουκλοθεατρική παράσταση ∆όνα Τερηδόνα.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ∆ΕΗΣΗ ΣΤΟ 

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΩΝ 

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θα πραγµατοποιηθεί εσπερινή δέηση στο εκκλησάκι των Τριών Ιεραρχών του Σχολείου µας και θα ακολουθήσει 

περιφορά της Εικόνας στους παράπλευρους δρόµους. Μετά τη δέηση στις 7:00 µ.µ. θα ακολουθήσει η 

καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας του Σχολείου και του σωµατείου ΑΠΕΛ. καθώς και η παράδοση των 

χρηµατικών ποσών που συγκεντρώθηκαν απο το παζάρι σε φιλανθρωπικούς συλλόγους.

 Την εκδήλωση πλαισιώνει η χορωδία και οι καθηγητές του Μουσικού Τοµέα του Σχολείου.

ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ 

ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Το Σχολείο αργεί

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Ε' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Ε' ∆ηµοτικού επισκέπτεται το Μουσείο Πειραµάτων και παρακολουθεί το πρόγραµµα "Ηλεκτρίζω-Μαγνητίζω".

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Π.ΣΤΑΘΜΟΥ

Τα µικρούλικα του Π. Σταθµού επισκέπτονται τον Πολυχώρο Παραµυθοχώρα και παρακολουθούν την κουκλοθεατρική 

παράσταση ''∆όνα Τερηδόνα''

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΑΣΙΣ

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τους αγώνες καλαθοσφαίρισης µαθητών Γυµασίων-µελών Α.Σ.Ι.Σ.

η οµάδα του γυµνασίου µας αντιµετωπίζει την οµάδα της Λεοντείου Νέας Σµύρνης στο κλειστό γήπεδο της 

Σχολής των Ναυτικών ∆οκίµων στον Πειραιά, στις 09:00 το πρωί.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΑΣΙΣ

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τους αγώνες καλαθοσφαίρισης µαθητών Γυµασίων-µελών Α.Σ.Ι.Σ.

η οµάδα του γυµνασίου µας αντιµετωπίζει την οµάδα της Νέας Παιδείας στο κλειστό γήπεδο της 

Σχολής των Ναυτικών ∆οκίµων στον Πειραιά, στις 09:00 το πρωί.

Ο ψηλότερος καταρράκτης του κόσµου, που χύνεται σε θάλασσα, 
βρίσκεται στην Ελλάδα! 
 

Ότι η φύση έχει ευλογήσει την Ελλάδα µε πολλές οµορφιές είναι δεδοµένο. 

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που η χώρα µας είναι σηµείο αναφοράς του παγκόσµιου 

τουρισµού και κάθε ταξιδιώτη. 

Η υπέροχη χώρα µας, µεταξύ άλλων, καταλαµβάνει ακόµα µια πρωτιά! 

∆ιαθέτει το ψηλότερο καταρράκτη που χύνεται σε θάλασσα στον κόσµο! 

Και αυτός βρίσκεται στο όµορφο νησί της Σαµοθράκης στο νότιο τµήµα του, ονοµάζεται 

«Κρεµαστό Νερό» και πέφτει από ύψος 180 µέτρων! 

Ο καταρράκτης είναι προσβάσιµος µόνο από τη πλευρά της θάλασσας και την ονοµασία του, 

την πήρε για τον εξής λόγο: 

Αφενός γιατί πέφτει στη θάλασσα και αφετέρου γιατί το χειµώνα λόγω των πολλών νερών 

δεν γλείφει τα βράχια αλλά πέφτει από τον αέρα κατευθείαν στην θάλασσα, εξού και η 

πρωτιά του! 
 

 


