
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα Εκπαιδευτήρια «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» εκφράζουν τα πιο εγκάρδια συγχαρητήρια στους αποφοίτους Λυκείου 
που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους γονείς τους και στους Εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Η επιτυχία φέτος ήταν 100% !
 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

«ΑΡΙΣΤΟΝ»
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΟ Τ

Ο Ε
ΤΟΣ

Εφαρμόζεται ήδη στο σχολείο μας το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ για μαθητές Δημοτικού, Γ΄ Γυμνασίου  
και Λυκείου. Οι γονείς που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με το Διευθυντή του Λυκείου κ. Αντωνόπουλο

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ
Αρχίσαμε τη μελωδία της νέας σχολικής χρονιάς με τα χαρούμενα τιτιβίσματα των μικρούλικων του παιδικού 

σταθμού και των προνηπίων.9
Σεπτεμβρίου

ΓΙΟΡΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΚΙΑ 

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΙΑ &ΤΑ 
ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΤΟΥ Π.

ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ

Η πρώτη γιορτή γνωριμίας πραγματοποιείται στο προαύλιο του σχολείου μας για να καλωσορίσουμε τη νέα 
χρονιά και να γνωρίστούμε με τους καινούριους μας μαθητές.10

Σεπτεμβρίου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ Ο Αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 θα τελεστεί στο προαύλιο του σχολείου μας για 
όλες τις βαθμίδες στις 10.30 πμ.11

Σεπτεμβρίου

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ Α' 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
Οι γονείς των μαθητών της Α' Δημοτικού ενημερώνονται από τις εκπαιδευτικούς της τάξης για το πρόγραμμα της τάξης. 
Ώρα 6.30 μμ11

Σεπτεμβρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΕΣΤ ΑΡΙΣΤΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ
Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το Τεστ Άριστον για τα παιδιά του Δημοτικού. Ώρα 5.30 μμ στο θέατρο του 
σχολείου μας.16

Σεπτεμβρίου

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
Οι γονείς των μαθητών των Β΄-ΣΤ' Δημοτικού ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. 'Ωρα 6.30 μμ στις 
αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας.16

Σεπτεμβρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 

ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ Οι νέοι γονείς Γυμνασίου και Λυκείου ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας και τον κανονισμό του σχολείου απο τη Διεύθυνση 
ώς εξής:
18:00 - 19:00 Α, Β, Γ Λυκείου
19:00 - 20:00 Α, Β, Γ Γυμνασίου
Η ενημέρωση θα γίνει στο θέατρο του σχολείου.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 
ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σε ανάμνηση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας 22 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. Θα πραγματοποιηθεί σύντομη ομιλία στους μαθητές. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο διορατικό ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του οποίου το όνομα φέρει το σχολείο μας.
Σύμφωνα με τους ιστορικούς, αν οι Πέρσες νικούσαν στη Σαλαμίνα, θα είχε σταματήσει η ανάπτυξη της Ελλάδος, και κατά συνέπεια ο δυτικός 
πολιτισμός δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Γι' αυτό, η ναυμαχία της Σαλαμίνας θεωρείται από τις πιο σημαντικές μάχες στην ανθρώπινη 
ιστορία
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 
"ΑΘΛΟπολις"

ΔΕΥΤΕΡΑ Ο τομέας Αθλητισμού σας καλωσορίζει στο σχολείο.
Θα λειτουργήσουν τα τμήματα σχολικού αθλητισμού στο πλαίσιο του απογευματινού προγράμματος "ΑΘΛΟπολις":
 Ρυθμικής Γυμναστικής, Μπάσκετ, Ju-Jitsou  Παραδοσιακών χορών, Ξιφασκίας, Ζούμπα, 
Μίνι Βόλεϊ, Μοντέρνου- Σύγχρονου Χορού, Latin Χορού, Οπλομαχίας, Στίβου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ Οι μαθητές του Γυμνασίου θα επισκεφθούν το "Διαδραστικό Σινεμά" και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ως εξής: 
Η Α΄Γυμνασίου σε πρόγραμμα σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα, 
η Β΄και Γ΄Γυμνασίου το πρόγραμμα "Νικάμε τη βία και τον εκφοβισμό.
Σημειώνουμε οτι μία μέρα πριν υπεύθυνος του προγράμματος θα επισκεφθεί το σχολείο και θα ενημερώσει τους 
μαθητές για τον τρόπο λειτουργίας
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Σεπτεμβρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Οι μαθητές Α, Β Λυκείου επισκέπτονται το "Διαδραστικό Σινεμά" και συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
" Η ιστορία της Μακεδονίας"
Σημειώνουμε οτι μία μέρα πριν υπεύθυνος του προγράμματος θα επισκεφθεί το σχολείο και θα ενημερώσει τους 
μαθητές για τον τρόπο λειτουργίας
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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.      





 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα για το project G.E.A.R. 
(Global Environmental Awareness Responsibility) θα παρευρεθούν στο σχολείο 
μας τη Δευτέρα 23, Τρίτη 24, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου Δ/ντές και 
Εκπαιδευτικοί Δημοτικών σχολείων των χωρών που συμμετέχουν : 
Συγκεκριμένα από Βέλγιο – Ισπανία – Ιταλία – Τουρκία – Φινλανδία. Σκοπός 
αυτής της τριήμερης συνεργασίας είναι η παρουσίαση σε γενικό πλαίσιο του 
Εκπαιδευτικού  συστήματος του σχολείου μας και ο συντονισμός της 
υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράμματος ευαισθητοποίησης μαθητών 
Δημοτικού των ανωτέρω χωρών. 

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού με 
τελική παρουσίαση των Project στο Βέλγιο το Μάιο του 2021. Θα γίνει μια 
΄΄International Classroom΄΄ που θα αποτελείται από μαθητές των 6 χωρών 
και θα προβληθούν οι εργασίες όλων στα Αγγλικά. 

Στη συνέχεια θα γίνει διάχυση των τελικών εργασιών σε κάθε χώρα. 
Πιστεύουμε πως είναι μια συνειδητή προσπάθεια βελτίωσης του περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο ζούμε και αφορά όλο τον πλανήτη, όλες τις χώρες και ειδικά 
τα μικρά παιδιά. 

 
 

Η Διεύθυνση 
 
 

 


