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Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ: Στο μαθητή της Β' τάξης Θάνο Τσιπλικιάρη που κατέλαβε τη 2η θέση
στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα TAEKWONDO (Κατηγορία Παίδων - Χαλκίδα)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ: Στη μαθήτρια Νικοπούλου Ροδάνθη, της Β΄ τάξης, για τη 2η θέση στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης
Γυμναστικής - Επίπεδο 4 στις
28/3/2015 στην Κρήτη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου
Βύρωνα για την οικονομική ενίσχυση στην αγορά βιντεοπροβολέα για το εργαστήριο της
Γερμανικής Γλώσσας και του βιβλίου "Οι επτά σοφοί και το μυστικό του χρυσού τρίποδα"
της Ελ. Γιούνη (στα πλαίσια εκπαιδευτικής δράσης αναφορικά με το μάθημα της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου
Βύρωνα για την αγορά ειδικού εξοπλισμού για το εργαστήριο Η/Υ προκειμένου το σχολείο
μας να υλοποιήσει τηλεδιασκέψεις με άλλες σχολικές μονάδες στα πλαίσια της δράσης: "Η
μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο" και "Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο
Λύκειο/ΕΠΑΛ".

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε το φαραμακοποιό κο Μέντζελο Παναγιώτη (Μυσίας 7-9) για
τη δωρεά του σε υλικά, προκειμένου να εξοπλιστεί το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του
σχολείου μας.

ΔΡΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε η &epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;&upsilon;&tau;
&iota;&kappa;ή &epsilon;&pi;ί&sigma;&kappa;&epsilon;&psi;&eta; &sigma;&tau;&omicron;
&Kappa;&Pi;&Epsilon; Ά&mu;&phi;&iota;&sigma;&sigma;&alpha;&sigmaf;
στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος "Γεωφυσικά μονοπάτια-Δελφοί".
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε το γονέα κο Μαυρίδη Χρήστο για την προσφορά του σε υλικά
ελαιοχρωματισμού της αίθουσας Βιβλιοθήκης του σχολείου μας.

ΟΔΗΓΙΑ: Την Παρασκευή 20-03-2015 (από τις 10:40 έως 12:50) θα συμβεί μερική έ&kappa;
&lambda;&epsilon;&iota;&psi;&eta; &Eta;&lambda;ί&omicron;&upsilon;
ορατή και από την Ελλάδα.
-

Η απ' ευθείας παρατήρηση είτε με γυμνό οφθαλμό είτε με άλλα μέσα (γυαλιά ηλίου,
μαυρισμένο γυαλί, κ.λ.π.) μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην όρασή μας.Τη μ
ερική έκλειψη Ηλίου
μπορούμε να την παρατηρήσουμε είτε διαδικτυακά
από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που θα εκπέμπει ζωντανά από τις εγκαταστάσεις
του στην Πεντέλη, στη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://bit.ly/1AL3h60
είτε με ειδικά, εγκεκριμένα γυαλιά που διαθέτουν ειδικά φίλτρα. Δείτε και φτιάξτε
κατασκευές για προβολή της έκλειψης σε χαρτί
&epsilon;&delta;ώ
.
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ΔΡΑΣΗ: Οι ομάδες μαθητριών (μπάσκετ) και μαθητών (ποδόσφαιρο) του σχολείου μας
συμμετείχαν στους αγώνες "Παμβυρώνεια 2015", υπό την εξαιρετική προετοιμασία και
καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Γιάννη
Κατσιλούλη, όπου και
διακρίθηκαν.
-

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους! Δείτε τ' αποτελέσματα &epsilon;&delta;ώ & &epsilon;&de
lta;ώ
.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε το συνάδελφο καθηγητή ΠΕ20 Χαράλαμπο Καραντώνη για τη
βοήθεια που μάς πρόσφερε στην τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να υλοποιήσει το
σχολείο μας διασχολικές παρεμβάσεις.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ για την ευγενική της
δωρεά προς το σχολείο μας (εκτυπωμένα αντίγραφα πινάκων Ελλήνων ζωγράφων).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον γονέα κ. Δημήτρη Τοτώνη για τη συνεισφορά
του στην αναβάθμιση του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η &alpha;&xi;&iota;&omicron;&lambda;ό&gamma;
&eta;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&omicron;&rho;ώ&nu;
για την τριήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης στη Σύρο Ν. Κυκλάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τη Δευτέρα 23-03-2015, από 12:00 έως 14:00, θα επιδίδονται στους
γονείς-κηδεμόνες οι έλεγχοι προόδου Β' τριμήνου των μαθητών του σχολείου μας, στην
αίθουσα κάθε τμήματος. Θα πραγματοποιηθούν 4 διδακτικές ώρες: οι 2η,3η,4η και 7η του
Ωρολογίου Προγράμματος.

ΔΡΑΣΗ:Στα πλαίσια των Παμβυρωνείων, την Τρίτη 10-3-2015, ώρα 09:00, μαθήτριες του
σχολείου μας θα λάβουν μέρος σε αγώνα μπάσκετ.

ΔΡΑΣΗ: Στα πλαίσια των Παμβυρωνείων, την Πέμπτη 5-3-2015, ώρα 09:00, μαθητές του
σχολείου μας θα λάβουν μέρος σε αγώνα ποδοσφαίρου.

ΔΡΑΣΗ: Στα πλαίσια του Κοινωνικού Σχολείου, την Πέμπτη 5-3-2015, οι μαθητές της Γ'
τάξης του σχολείου μας (ώρες 11:30-12:30 Γ3 & Γ4 και 12:30-14:00 Γι & Γ2), θα ενημερωθούν
από Μαιευτήρα του Κέντρου Υγείας Βύρωνα σχετικά με τη "Σεξουαλικότητα στην εφηβεία".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τετάρτη 4-3-2015, ώρα 12:00 έως 14:00, θα πραγματοποιηθεί η
Παιδαγωγική Συνεδρίαση Β' τριμήνου. Θα πραγματοποιηθούν οι 1η, 2η, 3η, και 4η ώρες του
Ωρολογίου Προγράμματος.
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ΔΡΑΣΗ: Στα πλαίσια του Κοινωνικού Σχολείου, την Τρίτη 3-3-2015, ώρα 10:00, οι μαθητές
της Γ' τάξης του σχολείου μας θα ενημερωθούν από ιατρό μικροβιολόγο του Κέντρου Υγείας
Βύρωνα, σχετικά με τα "Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα".
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Πέμπτη 19-02-2015 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, με απόφαση
του Δήμου Βύρωνα, λόγω παγετού. Την Παρασκευή 20-02-2015 θα πραγματοποιηθούν 3
διδακτικές ώρες (οι 2η, 5η και 7η του προγράμματος) και θ' ακολουθήσει Αποκριάτικη γιορτή
με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας.
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Πέμπτη 12-02-2015 θα πραγματοποιηθούν 5 διδακτικές ώρες (οι
2η,3η,4η,5η και 6η του προγράμματος), λόγω προγραμματισμένης συνεδρίασης του
Συλλόγου Διδασκόντων που θα ακολουθήσει.
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Όπως κάθε 2η ημέρα, της 2ης εβδομάδας, του 2ου μήνα κάθε έτους,
έτσι και φέτος θα γιορτάσουμε την
"&Eta;&mu;έ&rho;&alpha;
&Alpha;&sigma;&phi;&alpha;&lambda;&omicron;ύ&sigmaf;
&Delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&tau;ύ&omicron;&upsilon; - 2015"
, την
Τρίτη 10/2/2015
.
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Την Τετάρτη 04-02-2015 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω
πραγματοποίησης εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης της Ζ' ΕΛΜΕ.
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Παρασκευή 30-01-2014, από 08:30 έως 09:30 θα παραστούμε στην
λειτουργία του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Βύρωνα για τους
&Tau;&rh
o;&epsilon;&iota;&sigmaf; &Iota;&epsilon;&rho;ά&rho;&chi;&epsilon;&sigmaf;
. Κατόπιν, μεταβαίνουμε στο σχολείο, όπου θα τιμήσουμε τους Τρεις Ιεράρχες ανά τμήμα.
Θα ακολουθήσει αρτοκλασία και οι μαθητές θα αποχωρήσουν κατά τις 10:45. Στη συνέχεια,
οι καθηγητές θα μεταβούν στο χώρο εκδηλώσεων "ΑΣΤΡΑ" για να παραστούν στην
εκδήλωση του Δήμου Βύρωνα για την "Ημέρα του Εκπαιδευτικού".
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σήμερα Τρίτη, 23-12-2014 τις 2 πρώτες διδακτικές ώρες οι μαθητές
συμμετείχαν στη θεία λουτουργία στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Βύρωνα. Κατόπιν
πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στην αίθουσα Πολλαπλών του σχολείου, και
μοιράστηκαν γλυκά από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.
Καλές
Γιορτές σε όλους!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρουσιάστηκαν οι εργασίες των Βιωματικών Δράσεων Α' τριμήνου. Την
Τετάρτη 17-12 της Β' τάξης και την Παρασκευή 19-12 της Α' τάξης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤην Τετάρτη 17-12-2014, και από 12:00 έως 14:00, θα επιδίδονται οι έλεγχοι
προόδου Α' τριμήνου στους κηδεμόνες των μαθητών, στις αίθουσεες των τμημάτων. Θα
πραγματοποιηθούν 4 ώρες μάθημα: οι 1η, 3η 6η και 7η του ωρολογίου προγράμματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το σχολείο μας ευχαριστεί ιδιαιτέρως το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για
την ευγενική δωρεά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, που εγκαταστάθηκε στο Εργαστήριο
Υπολογιστών προς χρήση των μαθητών.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ Διακρίσεις απέσπασαν οι μαθήτριες της Γ' τάξης του σχολείου μας

Καλλιόπη Γ. (στον τομέα της εικαστικής δημιουργίας) Α' ΒΡΑΒΕΙΟ

Ανδρονίκη Π. (στον τομέα της λογοτεχνικής δημιουργίας) Α' ΒΡΑΒΕΙΟκαι

Αθηνά-Μαρίνα Μ. (στο ιστορικό δοκίμιο) Δ' ΒΡΑΒΕΙΟ
λαμβάνοντας μέρος σε τοπικό διαγωνισμό, που διοργάνωσε το 6ο Γυμνάσιο Ζωγράφου την
31-10-2014, με θέμα τον αγωνιστή του 1821 Ιωάννη Μακρυγιάννη, και στον οποίο
διαγωνισμό συμμετείχε ομάδα 8 μαθητών του σχολείου μας, υπό την επίβλεψη των
φιλολόγων καθηγητριών μας Κρυστάλλως Παπαδοπούλου και Ελένης Σπυροπούλου. Πολλά
συγχαρητήρια!
Περισσότερα
&epsilon;&delta;ώ
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τη Δευτέρα 17-11-2014 και ώρα 08:45, στην αίθουσα Πολλαπλών
Εκδηλώσεων του σχολείου μας, θα πραγματοποιηθεί η σχολική εορτή για την επέτειο της
"17ης Νοεμβρίου 1973".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Παρασκευή, 7-11-2014, το σχολείο πραγματοποιεί
εκπαιδευτική-διδακτική επίσκεψη. Οι μαθητές των Α' & Β' τάξεων θα μεταβούν στην
&Epsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&sigma;ί&nu;&alpha;
, στον ομώνυμο
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&Alpha;&rho;&chi;&alpha;&iota;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ό
&Chi;ώ&rho;&omicron;
, και της Γ' τάξης στο
&Lambda;&alpha;ύ&rho;&iota;&omicron;
, στο
&Alpha;&rho;&chi;&alpha;&iota;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ό
&Mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&epsilon;ί&omicron;
της πόλης. Εκτιμώμενη ώρα επιστροφής στο σχολείο: μεταξύ 13:30-14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤην Τετάρτη 5-11-2014 το σχολείο δεν λειτουργεί. Ορίστηκε εκλογικό κέντρο
τών εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων τού Υπουργείου Παιδείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τη Δευτέρα 27-10-2014 και ώρα 08:45, στην αίθουσα πολλαπλών
εκδηλώσεων του σχολείου μας, θα πραγματοποιηθεί η σχολική εορτή για την επέτειο της
"28ης Οκτωβρίου 1940". Επίσης, θα δοθούν στους μαθητές και μαθήτριες τα αριστεία και
βραβεία του 2013-14. Την Τρίτη 28-10-2014 οι Παραστάτες της Σημαίας θα παραστούν στην
πανηγυρική δοξολογία (ιερό ναό Αγίας Τριάδας Βύρωνα) και στην κατάθεση στεφάνων (στο
Ηρώο), και άγημα μαθητών και μαθητριών θα παρελάσει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το σχολείο μας συγκεντρώνει τρόφιμα διαρκείας και χαρτικά οικιακής
χρήσης για το ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS (Βάρης Αττικής) έως 31-10-2014. Πληροφορίες κα
Ελένη Δαμαλά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το σχολείο μας συμμετέχει με δράσεις στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Προγραμματισμού
" από 11
έως 17/10/2014. Περισσότερα:
http://cseduweek.wordpress.com
και
http://codeweek.eu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε οτι, την Τετάρτη 1-10-2014, ώρα 18:00, στην Αίθουσα
Πολλαπλών του σχολείου μας (Ι25), θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών της Α' τάξης. Θα παραστούν και καθηγητές που διδάσκουν στα
τμήματα της Α' τάξης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2014-15 θα
τελεστεί την
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 08:30
. Την ίδια μέρα θα δοθούν τα σχολικά βιβλία (Α' τάξη=33, Β' τάξη=20 και Γ' τάξη=21 τίτλοι).
Ειδικά στην Α' τάξη, θα δοθούν οι 17 τίτλοι την Πέμπτη 11/9 και οι υπόλοιποι 16 την
Παρασκευή 12/9/2014. Στο
&Psi;&eta;&phi;&iota;&alpha;&kappa;ό &Sigma;&chi;&omicron;&lambda;&epsilon;ί&omicron;
μπορείτε να δείτε όλα τα σχολικά βιβλία και λοιπό ψηφιακό υλικό.
Παιδιά, τσάντες μαζί!

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει κατά το 2014-15: &Alpha;' &amp; &Beta;'
&tau;ά&xi;&epsilon;&omega;&nu;
και
&Gamma;' &tau;ά&xi;&eta;&sigmaf;
Ημερησίου Γυμνασίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οι κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για την α
ρχική εγγραφή των μαθητών της Α' τάξης
και την
ανανέωση εγγραφής των μαθητών των Β' και Γ' τάξεων
σχολικού έτους 2014-15:
την Πέμπτη 26-06-2014, την Παρασκευή 27-06-2014, την Δευτέρα 30-06-2014, κάθε Τρίτη
(09:00 έως 13:30) κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο
και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2014
.
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