
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ERASMUS+

Το σχολείο μας φιλοξένησε με επιτυχία συμμετέχοντες του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus + "ACT" απο τη 
Δανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Το ACT είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στους 17 Βιώσιμους στόχους 
στους οποίους έχει δεσμευτεί ο ΟΗΕ. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
επιμόρφωση στη βιωσιμότητα τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών.
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 Σεπτεμβρίου
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ
7 Πρώτη συνάντηση - πάρτυ γνωριμίας των μικρών μαθητών του σχολείου μας στις 18:30. 

(Παιδικού Σταθμού/προνηπίου και νηπιαγωγείου)

 Σεπτεμβρίου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Α' 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
Με μεγάλη χαρά και αγάπη καλωσορίζουμε τους μαθητές και μαθήτριές μας στην αγκαλιά του σχολείου μας και 
ελπίζουμε σε μια καλή, δημιουργική σχολική χρονιά!
Ο Αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023 τελέστηκε στο προαύλιο του σχολείου μας για
το Δημοτικό στις 9.30 π.μ. και για το  Γυμνάσιο - Λύκειο στις 10.30 π.μ. Πρώτη συνάντηση των γονέων με τους 
εκπαιδευτικούς της Α΄Δημοτικού στις 18.30.  
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 Σεπτεμβρίου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ASTRONOMINE 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού συμμετέχουν στην εναρκτήρια σύσκεψη του Προγράμματος ASTRONOMINE -Erasmus. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι χώρες Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ελλάδα.14

 Σεπτεμβρίου

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ομιλία στους μαθητές Γυμνασίου για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού από το Θεολόγο κ. Κατσή Θεοχάρη.14
 Σεπτεμβρίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ
Παρουσίαση  των μουσικών οργάνων στους μαθητές του Δημοτικού - Γυμνασίου από τους εκπαιδευτικούς του 
μουσικού τμήματος. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικού ωραρίου στο θέατρο των εκπαιδευτηρίων μας.  15

 Σεπτεμβρίου

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

Ομιλία στους μαθητές Λυκείου για τη Μικρασιατική Καταστροφή από το Φιλόλογο κ. Λαδά Ανδρέα.15
 Σεπτεμβρίου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρώτη συνάντηση των γονέων με τους εκπαιδευτικούς της Β΄, Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού στις 18.30.  19
 Σεπτεμβρίου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ERASMUS+

Το σχολείο μας με μεγάλη τιμή συμμετέχει στα διαπολιτιστικά προγράμματα ERASMUS+. Αυτή τη χρονική περίοδο το 
ERASMUS ασχολείται με το πρόγραμμα Green Education, πολύ σημαντικό για τη μύηση των παιδιών στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την απόκτηση οικολογικής συνείδησης.
Ένας κύκλος παρουσιάσεων ξεκινά στις 19/9 και συμμετέχουν τρεις χώρες: Η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ελλάδα.
Η παρουσίαση του προγράμματος Ecological patrol in action εκπονήθηκε από το Νήπιο 1 του σχολείου μας με κέφι και 
δημιουργικότητα, θα διαρκέσει από τις 19/9 έως 24/9. Θα λάβει χώρα η Ρουμανία και συγκεκριμένα στην πόλη 
Targoviste και η παρουσίαση θα γίνει από την κ.Παπαδιώτη Δροσιά (νηπιαγωγός), από την κ. Αβλαμισσοπούλου Μαρία 
(θεατρολόγος), από την κ. Γερογιάννη Παναγιώτα (καθηγήτρια μουσικής) και από τον κ. Παπαδοπετράκη Ευρίπιδη 
(καθηγητής καλλιτεχνικών) .
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Πρώτη συνάντηση των γονέων των μαθητών  Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου καθώς και των  γονέων των νέων μαθητών Β΄ 
και Γ΄ Γυμνασίου και Β΄ και Γ΄ Λυκείου με τους εκπαιδευτικούς.  
Θα ενημερωθείτε ξεχωριστά με σημείωμα.
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ERASMUS+

ΔΕΥΤΕΡΑ
Το Λύκειο του Θεμιστοκλή θα φιλοξενήσει για μία εβδομάδα μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Τουρκίας, 
Ρουμανίας, Ισπανίας και Γερμανίας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+"Healthy Living in Europe". 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προάγει τις υγιείς συνήθειες των μαθητών και για αυτό οι εμπλεκόμενοι μαθητές θα 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σχετικές με τους στόχους του προγράμματος.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ 
ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Οι μαθητές του Λυκείου μας θα παρακολουθήσουν εκδήλωση αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.26
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
PLASTEAM

Πραγματοποιείται εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
PLASTEAM ERASMUS+ που εκπονεί το Δημοτικό μας σχολείο για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού.
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