
Ενημέρωση – Πρόσκληση της Ένωσης Γονέων
για το διήμερο εκδηλώσεων στις 9 και 10 Απριλίου 2016

Στη συνάντηση που έγινε με εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων στις 22/2/2016, στο 3-6 Δημοτικό Σχολείο, σχετικά

με τη διοργάνωση διημέρου εκδηλώσεων από την Ένωση Γονέων, αποφασίστηκαν τα εξής:

l Το διήμερο θα γίνει στις 9 & 10 Απριλίου, στην πλατεία ΗΡΩ και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης.

l Τίτλος των διήμερων εκδηλώσεων είναι: «Δημόσιο Σχολείο με Συλλόγους Δημιουργίας, Συλλογικότητας & 

Αλληλεγγύης …. "γιατί αν γλυτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα"».

l Το Σάββατο το απόγευμα θα γίνει συζήτηση με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας και μουσική εκδήλωση το βράδυ.

l Την Κυριακή θα οργανωθεί συζήτηση-ενημέρωση σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ, σχετικά με εξαρ-

τήσεις από ουσίες, από το διαδίκτυο και παραβιάσεις εντός κι εκτός των σχολείων.

l Καθόλη τη διάρκεια του διημέρου θα υπάρχουν εκθέσεις των μαθητών, πάγκοι με πασχαλινά είδη από συλλόγους

γονέων, video, φωτογραφίες και ό,τι άλλο προτείνουν οι Σύλλογοι.

l Όσον αφορά τις εκθέσεις καταλήξαμε πως: α) για τους μαθητές της α/θμιας εκπαίδευσης θα υπάρχει εργαστήρι

ζωγραφικής με δασκάλους που μαζί με τα παιδιά θα ζωγραφίσουν με θέμα: "Ζωγραφίζουμε για την αλληλεγγύη". Tα

έργα θα εκτεθούν στην πλατεία ΗΡΩ και στους χώρους του σχολείου. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μπορούν να

φέρουν ό,τι θέμα έχουν ήδη έτοιμο. β)Τα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων μπορούν να λάβουν μέρος σε

έκθεση φωτογραφίας ή και video (εφόσον τηρηθούν οι κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα και έχουν παρθεί από τους

εμπλεκόμενους οι σχετικές άδειες) με ανέβασμα στο youtube, με θέμα: "To σχολείο μες τη γειτονιά μου".

l Επίσης, μπορούν τα παιδιά που συμμετέχουν σε τμήματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών να το δηλώσουν για

να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του διημέρου.

l Τις μουσικές εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν μαθητικά συγκροτήματα της πόλης.

Παρακαλούμε μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς που μπορούν και θέλουν να συμμετάσχουν στα όσα ήδη αποφασίσαμε

ή και να δηλώσουν κάτι νέο που έχουν υπόψιν τους, να στείλουν μέηλ στην Ένωση έως τις 31-3-2016, για να μπο-

ρέσουμε να καταλήξουμε και να τυπώσουμε το τελικό πρόγραμμα, ώστε να ενημερωθούν όλοι άμεσα.

H Ένωση Γονέων καλεί όλους τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων να ενημερώσουνε τα μέλη τους και όλους τους

γονείς και μαθητές για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του διημέρου.
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