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Δεςρέξα 16 Ννεμβξίνς 2015 

 

:    » 

 

Αγαπηρνί γνλείο, 

παο ελημεξώλνςμε όρθ, πρν πκαίπθν ρηο  , 
θα πξαγμαρνπνθηθεί δξάπη γθα ρηλ εςαθπθηρνπνίηπη ρωλ μαθηρώλ πε ζηρήμαρα πνς 
πτερίζνλραθ με ρν πεξθβάκκνλ ακκά ιαθ ρηλ ακκαγή πράπηο ιαθ πςμπεξθσνξάο ρνςο πξνο 
αςρό. Έρπθ, απνσαπίπρηιε από ρνλ Σύκκνγν Καθηγηρώλ η δθεμαγωγή Δθαγωλθπμνύ 
Φωρνγξασίαο με θέμα ρηλ απνρύπωπη ρνς σθθλνπώξνς πρνλ πεξθβάκκνλρα τώξν ρνς 
Στνκείνς μαο.  

Από 16 έωο ιαθ 30 Ννεμβξίνς, μειθλά ν δθαγωλθπμόο σωρνγξασίαο με θέμα 
. Τα παθδθά θα σέξνςλ ρη σωρνγξασθιή ρνςο μηταλή, γθα 

λα σωρνγξασήπνςλ ρν θέμα πνς έτνςλ επθκέμεθ. Σρη πςλέτεθα θα παξαδώπνςλ πε 
ηκειρξνλθιή μνξσή ρη σωρνγξασία, η νπνία θα πςλνδεύεραθ από έλαλ ρίρκν. Τν παξαδνρέν 
ςκθιό θα πρακεί πρν e-mail (stefanidou.g@e-arsakeio.gr) ρηο ιαθηγήρξθαο Χημείαο, ι. 
Γεωξγίαο Σρεσαλίδνς, η νπνία είλαθ ςπεύθςλη μαζί με ρνλ ιαθηγηρή Δθιαπρθιώλ, ι. 
Θεόδωξν Σπαλό, γθα ρη δξάπη.  

Άξαγε μπνξνύλ ρα παθδθά μαο –πνς είλαθ παθδθά ρηο πόκηο– λα αλαγλωξίπνςλ ρθο ακκαγέο 
ρηο σύπηο ιαθ ρθο ικθμαρθιέο μεραβνκέο; Τηλ ίδθα πρθγμή, μπνξνύλ λα απνρςπώπνςλ μθα 
πρθγμή ρνς σθθλνπώξνς πε μθα σωρνγξασία; Αςρά ρα εξωρήμαρα θα πξνππαθήπνςμε λα 
δθεξεςλήπνςμε μέπα από ρθο σωρνγξασίεο πνς θα μαο πρείκνςλ ρα παθδθά ιαθ πνς, 
σςπθιά, ιαθ επείο θα μπνξέπερε λα δείρε ιαθ λα θαςμάπερε πε έιθεπη σωρνγξασίαο πνς 
θα πρηθεί πρθο αξτέο Δειεμβξίνς πρνλ τώξν ρνς Στνκείνς.  

Οθ ρξεθο ιακύρεξεο σωρνγξασίεο πνς θα επθκεγνύλ από επθρξνπή ιαθηγηρώλ, θα 
βξαβεςρνύλ με ρα εμήο έπαθκα:  

1ν Βξαβείν: «The photo book»,  

2ν Βξαβείν: 1 εθπθρήξθν γθα ρν Μέγαξν Μνςπθιήο,  

3ν Βξαβείν: «Leonardo da Vinci-εσεςξέρηο ιαθ επθπρήμνλαο».  

Δπίπηο, νθ ρξεθο αςρέο σωρνγξασίεο θα ειρςπωθνύλ πε δθαπράπεθο 50 x 70 ιαθ θα 
αλαξρηθνύλ  πε εμσαλή τώξν ρνς Στνκείνς.   

Θα ταθξόμαπραλ, αλ παξνρξύλαρε ιαθ ελθπτύαρε ρηλ πξνππάθεθά ρνςο.  
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