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Νέα & Ανακοινώσεις

Σχολικό έτος 2016-17

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ: Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017 η Γραμματεία του
σχολείου μας θα είναι ανοικτή κάθε Τετάρτη από 08:30 έως 13:30.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε την εταιρεία "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" για την ευγενή και πολύτιμη
δωρεά (
&delta;&omega;&rho;&omicron;&epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gam
ma;ή 80&euro;
) προς το σχολείο μας.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΒΑΡΗΣ: Σήμερα Πέμπτη, 8/6/2017
παραδώσαμε στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
50 &kappa;&omicron;ύ&tau;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;
&rho;&omicron;&upsilon;&chi;&iota;&sigma;&mu;ό
που συλλέξαμε το τελευταίο διάστημα.
Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητάς μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:"Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη δωρεά, και πιο
συγκεκριμένα για τα ρούχα που παραλάβαμε από εσάς. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι τα είδη διατίθενται στους ωφελούμενούς μας μέσω του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής
Αστέγων και του Πολυϊατρείου της "PRAKSIS".
Διαβάστε την &epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;&alpha;
&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή
.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Το σχολείο μας θα βραβευθεί για την επιτυχημένη δράση
συλλογής πλαστικών καπακιών, στα πλαίσια του
3&omic
ron;&upsilon; &Phi;&epsilon;&sigma;&tau;&iota;&beta;ά&lambda;
&Alpha;&nu;&alpha;&kappa;ύ&kappa;&lambda;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;
που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών "
&Pi;&Rho;&Omicron;&Alpha;&Sigma;&Pi;&Iota;&Zeta;&Omega;
".
Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ
&epsilon;&delta;ώ
και τον
Έ&pi;&alpha;&iota;&nu;&omicron;
που απονεμήθηκε στους μαθητές μας
.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε τον κηδεμόνα κ. Γεώργιο Κατσάνο για την ευγενή
του απόφαση να χρηματοδοτήσει την αγορά ρολογιών τοίχου που εγκαταστάθηκαν
σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

Προαγωγικές & απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2017
1. Δείτε τον προγραμματισμό έως τις 29-6-2017 &epsilon;&delta;ώ και το &nu;ό&
mu;&omicron;
με τις αλλαγές που ισχύουν από φέτος για το Γυμνάσιο.
3. Δείτε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων &epsilon;&delta;ώ .
4. ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ: Οι μαθητές που δεν θα κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης
λόγω υστέρησης σε μάθημα ή σε μαθήματα,
από την Τρίτη
13/6/2017 θα παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα
(
Δείτε το
&pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;
&epsilon;&nu;&iota;&sigma;&chi;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf;
&delta;&iota;&delta;&alpha;&sigma;&kappa;&alpha;&lambda;ί&alpha;&sigmaf;
&kappa;&alpha;&iota;
&epsilon;&pi;&alpha;&nu;&epsilon;&xi;έ&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf;
)
εντός του σχολείου και
θα επανεξεταστούν από τη Δευτέρα 26/6/2017.
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι εγγραφές των μαθητών όλων των τάξεων του
Γυμνασίου μας από τους κηδεμόνες (δήλωση κηδεμονίας, στοιχεία επικοινωνίας για
την Α΄τάξη ή επιβεβαίωση αυτών και υπογραφή στην καρτέλλα μαθητή για τις Β' &
Γ' τάξεις του 2017-18) θα πραγματοποιούνται
μετά την
έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του
Ιουνίου
και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
6. Οι τελικοί έλεγχοι προόδου θα επιδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών από
την
Πέμπτη, 22-6-2017.
7. Αποτελέσματα προαγωγής και απόλυσης σχολικού έτους 2016-17: θα
θυροκολληθούν στην είσοδο του σχολείου την 12-6-2017, μετά τις 15:00.
8. Δείτε το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2017
&epsilon;&delta;ώ
(τελευταία ενημέρωση 9-5-2017)

9. Οι μαθητές που απουσίασαν δικαιολογημένα από μάθημα κατά τις εξετάσεις του Ιουνίου
2017 θα εξεταστούν την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017, με ώρα έναρξης την 09:00. Για
περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του σχολείου (τηλέφωνο:
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2107651501).
10. Στις 31 Μαΐου 2017 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης και από 12:00μ έως
14:00
θα δοθούν
στους κηδεμόνες οι
έλεγχοι προόδου
των μαθητών για το Β' τετράμηνο του 2016-17, στην αίθουσα κάθε τμήματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:Την Τετάρτη 17/05/2017 οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Ομάδας Βιβλιοθήκης του σχολείου μας θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη του
σχολείου στη Βιβλιοθήκη Αδριανού (Αρχαία αγορά) - Θησείο
. Εδώ η
&upsilon;&pi;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&eta; &delta;ή&lambda;&omega;&sigma;&eta;
κηδεμόνα που πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα, 15/5/2017.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δείτε &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;
&mu;&alpha;&theta;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu;
για τους μαθητές
που δεν θα συμμετάσχουν στις εκδρομές την Παρασκευή, 5-5-2017.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δείτε &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;
&tau;&eta;&sigmaf; &mu;&omicron;&nu;&omicron;ή&mu;&epsilon;&rho;&eta;&sigmaf;
&epsilon;&kappa;&delta;&rho;&omicron;&mu;ή&sigmaf;
των Α' & Β'
τάξεων στο Ναύπλιο (5/5/2017) και
&tau;&eta;&nu; &upsilon;&pi;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&eta;
&delta;ή&lambda;&omega;&sigma;&eta;
&kappa;&eta;&delta;&epsilon;&mu;ό&nu;&alpha;&nbsp;
που πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προσκαλούμε τους γονείς των μαθητών της Γ' Γυμνασίου που θα
συμμετάσχουν στην τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή από Πέμπτη 4-5-2017 έως το Σάββατο
6-5-2017 στην Καλαμάτα, να προσέλθουν την Τρίτη 2-5-2017 στις 19:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του σχολείου μας για ενημέρωση από την αρχηγό της εκδρομής κα
Παπαδοπούλου και τις συνοδούς εκπαιδευτικούς κες Ευαγγελάτου, Καλαμαρά, Καλλιαντέρη
και Λουλάκη.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ έως 29-6-2016:
Στο Γυμνάσιο τα μαθήματα λήγουν στις 26 Μαΐου.
Ακολουθούν επαναλήψεις διδακτέας ύλης και εκδηλώσεις το διήμερο 29 και 30
Μαΐου.
Στις 31 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης και 12:00μ - 14:00 θα
δοθούν οι έλεγχοι προοόδου για το Β' τετράμηνο στην αίθουσα κάθε τμήματος. Τη
ν 1η Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
Στις 12 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για τους μαθητές Γυμνασίου.
Στις 13 Ιουνίου θα ξεκινήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους
μετεξεταστέους μαθητές τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι και 23
Ιουνίου.
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Στις 26 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους
μετεξεταστέους μαθητές.
Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.
Περισσότερα &epsilon;&delta;ώ .
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Αθλητική):

Συμμετοχή σε σχολικό πρωτάθλημα σκάκι

Το Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε το 15ο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα
σκάκι, στο “THE MALL ATHENS”, στο Μαρούσι. Ομάδα μαθητών του σχολείου μας έλαβαν
μέρος. Περισσότερα
&epsilon;&delta;ώ .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε τους αυτοκινητιστές ΤΑΧΙ Παλαιού Φαλήρου
(Τροκαντερό) για τη συλλογή 15.000 πλαστικών καπακιών και τη διάθεσή τους
προς ενίσχυση της αντίστοιχης δράσης του σχολείου μας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:Η Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου μας θα μεταβεί στo ΕΚΠΑ,
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
την
Πέμπτη 06/04/2017
.
&Epsilon;&delta;ώ &eta; &Upsilon;&Delta; &tau;&omicron;&upsilon;
&kappa;&eta;&delta;&epsilon;&mu;ό&nu;&alpha;
.
Επίσης, η Γ΄ Γυμνασίου θα πραγματοποιήσει
τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στην Καλαμάτα
από
Πέμπτη 04/05/2017
έως και Σάββατο 06/05/2017
. Το κόστος ανά μαθητή είναι 135 ευρώ.
&Epsilon;&delta;ώ &eta; &Upsilon;&Delta; &tau;&omicron;&upsilon;
&kappa;&eta;&delta;&epsilon;&mu;ό&nu;&alpha;
και
&tau;
&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf;
&epsilon;&kappa;&delta;&rho;&omicron;&mu;ή&sigmaf;
.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο σχολικός εορτασμός για την 196η επέτειο της "25ης Μαρτίου
1821" θα τελεστεί την Παρασκευή, 24/3/2017 ώρα 09:30, αίθουσα Πολλαπλών
(ισόγειο).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΓ&Κηδεμόνων: Την Πέμπτη 9-3-2017 θα γίνει η αναμνηστική
φωτογράφιση των μαθητών (ατομική και ομαδική). Δείτε
&tau;&omicron; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ό έ&nu;&tau;&upsilon;&pi;&omicron;
.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ: Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 έχει προγραμματιστεί
εκπαιδευτική επίσκεψη ως εξής: Η Α΄τάξη θα επισκεφθεί τους αρχαιολογικούς
χώρους Κεραμεικού και Θησείου και το Μουσείο Κεραμεικού. Η Β' τάξη θα
επισκεφθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γ1,Γ2 & Γ5 θα επισκεφθούν την
Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων & τον αρχαιολογικό χώρο Θησείου, τα Γ3 & Γ4 το
Μουσείο Κανελλοπούλου. Η επιστροφή στο σχολείο αναμένεται γύρω στις 13:30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Παρασκευή, 24-02-2017 θα πραγματοποιηθούν 4 διδακτικές
ώρες (2η, 3η, 5η και 6η του ωρολογίου προγράμματος). Στη συνέχεια (11:45-13:30),
θα ακολουθήσει αποκριάτικη εορτή στην Αίθουσα Πολλαπλών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου
Βύρωνα ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας
για την προσφορά της πρωτοχρονιάτικης πίτας και για την εν γένει συνεισφορά
τους στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:Αποτελέσματα εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β' τάξης στο &
Mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&epsilon;ί&omicron;
&Pi;&alpha;ύ&lambda;&omicron;&upsilon; &amp;
&Alpha;&lambda;&epsilon;&xi;ά&nu;&delta;&rho;&alpha;&sigmaf;
&Kappa;&alpha;&nu;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&pi;&omicron;ύ&lambda;&
omicron;&upsilon;
,
την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Δείτε αναλυτικά
&tau;&alpha;
&alpha;&pi;&omicron;&tau;&epsilon;&lambda;έ&sigma;&mu;&alpha;&tau;&alpha;
και το
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&phi;ύ&lambda;&lambda;&omicron;
&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;
που συμπλήρωσαν οι μαθητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Παρασκευή 10/2/2017 από 12:00 έως 14:00, θα επιδίδονται στους
κηδεμόνες οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας στην αίθουσα κάθε τμήματος.
Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να δικαιολογήσουν τυχόν απουσίες έως την 19-1-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τετάρτη 25-1-2017 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η
παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Την ημέρα αυτή θα γίνουν 3
διδακτικές ώρες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Αγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, ανταποκρινόμενοι στις
οξύτατες ανάγκες της εποχής μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το
σχολείο μας συγκεντρώνει ρούχα προκειμένου να τα αποστείλει στα «
&Pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&kappa;ά &Chi;&omega;&rho;&iota;ά - SOS
». Παρακαλούμε όπως συνεισφέρετε με όποιον τρόπο μπορείτε. Διάρκεια δράσης:
έως 31-5-2017. Πληροφορίες 2107651501 Ελένη Δαμαλά.
Ευχαριστούμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενημερώσου για τη γρίπη. Δες τον &omicron;&delta;&eta;&gamma;ό
&pi;&rho;&omicron;&phi;ύ&lambda;&alpha;&xi;&eta;&sigmaf;
.
Περισσότερα
&epsilon;&delta;ώ
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Την Τετάρτη 11/1/2017 το 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα θα λειτουργήσει με
ώρα εκκίνησης τη 2η διδακτική ώρα (09:00). Συνεχής ενημέρωση εδώ:
http://www.dimosbyrona.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Προς την σχολική κοινότητα του 3ου
Γυμνασίου Βύρωνα
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Αξιότιμοι,

Θερμοί χαιρετισμοί από την Κιβωτό του Κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
προσφορά σας. Δείτε παρακαλώ το επισυναπτόμενο &alpha;&rho;&chi;&epsilon;ί&omicron; .
Μας δίνετε δύναμη για τη συνέχεια. Χρόνια πολλά με δύναμη και υγεία.

Με εκτίμηση,

Νίκος Χριστόπουλος

&Kappa;&iota;&beta;&omega;&tau;ό&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;
&Kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;&upsilon;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τρίτη 10/1/2017 όλα τα σχολεία του Δήμου Βύρωνα θα παραμείνουν
κλειστά λόγω της κακοκαιρίας

Χριστουγεννιάτικο παζάρι της " &Kappa;&iota;&beta;&omega;&tau;&omicron;ύ
&tau;&omicron;&upsilon; &Kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;&upsilon;
"

Τρίτη, 20-12-2016, 09:00-14:00

Ισόγειο 3ου Γυμνασίου Βύρωνα

Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Την Παρασκευή 23-12-2016 (08:15-09:15) θα μεταβούμε κατ' ευθείαν
στον ιερό ναό Μεταμόρφωσης για να παραστούμε στον εκκλησιασμό για τα
Χριστούγεννα. Μετά, θα μεταβούμε στο σχολείο όπου (10:00-12:00) θα
πραγματοποιήσουμε εορταστικά δρώμενα για το
&Delta;&omega;&d
elta;&epsilon;&kappa;&alpha;ή&mu;&epsilon;&rho;&omicron;
.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε την εταιρεία παιγνιδιών AS&nbsp;Company για την
ευγενική δωρεά 10 επιτραπεζίων παιγνιδιών προς χρήση των μαθητών στην
Αίθουσα Παιγνιδιού του σχολείου μας.

ΔΡΑΣΗ: Το σχολείο μας συμμετέχει με δράσεις στην "Παγκόσμια Εβδομάδα
Κώδικα" από 5 έως 9/12/2016. Περισσότερα:
https://code.org/learn

ΞΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Δείτε &epsilon;&delta;ώ το ισχύον πρόγραμμα του
κοινωνικού φροντιστηρίου Δήμου Βύρωνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε το ΣΓ& Κηδεμόνων του σχολείου μας για τη διάθεση 3
αεροθέρμων θερμαντικών σωμάτων και για τη μεσολάβησή τους στη δωρεά από
τον ΑΣ Δόξα Βύρωνος σφαιρών καλαθόσφαιρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΣΓ& Κηδεμόνων του σχολείου μας οργανώνει παρακολούθηση
Χριστουγεννιάτικης συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
&Del
ta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &tau;&omicron;
έ&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&omicron; &epsilon;&delta;ώ
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28/11/2016, 13:23) Η εκπαιδευτική επίσκεψη όλων των
τάξεων της Τρίτης 29/11/2016 θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως έχει
προγραμματιστεί.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ: Για την επέτειο της "17ης Νοεμβρίου 1973" θα πραγματοποιηθεί
η σχολική εορτή μας την Πέμπτη 17/11/2016, στις 09:30, στην Αίθουσα Πολλαπλών
Εκδηλώσεων (ισόγειο) του σχολείου μας.

ΔΡΑΣΗ:Συμμετέχοντας στην εθελοντική δράση ευαισθητοποιημένης ανακύκλωσης
του συλλόγου "
&Pi;&Rho;&Omicron;&Alpha;&Sigma;&Pi;&Iota;&Zeta;&Omega;
" παραδώσαμε 53 (πενήντα τρεις) μεγάλες σακούλες σκουπιδιών με πλαστικά
καπάκια. Τα εύσημα σε όλη τη σχολική κοινότητά μας!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:Ευχαριστούμε τον κηδεμόνα κ. Ανδρέα Καλαμπόκη για τη
μεσολάβηση και τους αθλητικούς συλλόγους: "Α.Ο. Βύρωνα" (ποδόσφαιρο) και
"Αναγέννηση Βύρωνα" (χάντμπολ) για τη δωρεά σφαιρών ποδοσφαίρου, μπάσκετ
και βόλει για χρήση από τους μαθητές μας στη Φυσική Αγωγή.

ΔΡΑΣΗ: Την Τρίτη 15/11/2016 οι μαθητές της Γ' τάξης θα συμμετάσχουν σε
ενημερωτική
δράση, στην αίθουσα πολλαπλών του σχολείου μας, με
συμβούλους τού
&Kappa;&Epsilon;&Sigma;&Upsilon;&Pi;
&Eta;&lambda;&iota;&omicron;ύ&pi;&omicron;&lambda;&eta;&sigmaf;
,
σχετικά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για θέματα που αφορούν στις απουσίες των μαθητών: &Pi;.&Delta;.
39/2014
(Άρθρο 7: "Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γυμνασίου") και
&Pi;.&Delta;.485/1983
(
άρθρο 3 παρ. 3 με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο
&Pi;.&Delta;.39/2014
)
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τετάρτη 2/11/2016 δεν θα γίνουν μαθήματα λόγω εκλογών
ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΚΥΣΔΕ.
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ΔΡΑΣΗ: Το σχολείο μας συμμετέχει με δράσεις στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Προγραμματισμού" από 17 έως 21/10/2016. Περισσότερα:

http://cseduweek.wordpress.com και http://codeweek.eu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η εκπαιδευτική επίσκεψη των Γ1 & Γ2 στον Ελληνικό Κόσμο, που
είχε προγραμματιστεί για την 18/10/2016, ακυρώθηκε οριστικά.

ΔΡΑΣΗ: Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ανταποκρινόμενοι στις οξύτατες ανάγκες
της εποχής μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας προτίθεται
να συγκεντρώσει τρόφιμα (μακράς διάρκειας) προκειμένου να τα αποστείλει στη «
&Kappa;&iota;&beta;&omega;&tau;ό &tau;&omicron;&upsilon;
&Kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;&upsilon;
». Παρακαλούμε όπως συνεισφέρετε με όποιον τρόπο μπορείτε.
Διάρκεια δράσης: έως 20 Δεκεμβρίου 2016.
Δείτε το
&alpha;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;&iota;&kappa;&tau;&iota;&kappa;ό
της προηγούμενης δράσης μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας θα λειτουργεί κάθε ημέρα
κατά τη διάρκεια του 3ου & 4ου διαλείμματος. Πληροφορίες: Ελένη Δαμαλά &
Αικατερίνη Ροζονάτου (2107651501).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Οι γονείς & κηδεμόνες των μαθητών της Α' (Πρώτης) τάξης
καλούνται την Τετάρτη
12/10/2016
, στις 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου μας (ισόγειο) σε
ενημερωτική συνάντηση γνωριμίας και συζήτησης για θέματα που αφορούν τους
μαθητές, τους ίδιους και το σχολείο.
Αμέσως μετά θα διενεργηθούν οι εκλογές του Συμβουλίου Γονέων & Κηδεμόνων του
σχολείου μας
. Από τη Διεύθυνση
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Σήμερα Δευτέρα 12/9/2016 διανεμήθηκαν τα διδακτικά βιβλία στους μαθητές.
Οι μαθητές της Α' τάξης παρέλαβαν τα μισά, για μείωση του φορτίου, κι αύριο θα
παραλάβουν τα υπόλοιπα.

ΕΝΑΡΞΗ 2016-17: Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 08:15 θα τελεστεί ο
καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Μετά, θα δοθούν τα
σχολικά βιβλία στους μαθητές. Γι' αυτό, οι μαθητές να φέρουν μαζί τους άδειες σχολικές
τσάντες.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: Δείτε το βίντεο με τα ατομικά και ομαδικά έργα &Tau;&epsilon;&chi;
&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &Alpha;'
&amp; &Beta;' &tau;ά&xi;&epsilon;&omega;&nu; 2015-16
.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Δείτε τις &epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;
&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;έ&sigmaf;
της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων προς τη σχολική κοινότητά μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Σήμερα Δευτέρα 12/9/2016 διανεμήθηκαν τα διδακτικά βιβλία στους μαθητές.
Οι μαθητές της Α' τάξης παρέλαβαν τα μισά, για μείωση του φορτίου, κι αύριο θα
παραλάβουν τα υπόλοιπα.

ΕΝΑΡΞΗ 2016-17: Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 08:15 θα τελεστεί ο
καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Μετά, θα δοθούν τα
σχολικά βιβλία στους μαθητές. Γι' αυτό, οι μαθητές να φέρουν μαζί τους άδειες σχολικές
τσάντες.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: Δείτε το βίντεο με τα ατομικά και ομαδικά έργα &Tau;&epsilon;&chi;
&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &Alpha;'
&amp; &Beta;' &tau;ά&xi;&epsilon;&omega;&nu; 2015-16
.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Δείτε τις &epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;ή&rho;&iota;
&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;έ&sigmaf;
της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων προς τη σχολική κοινότητά μας.

Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016

1_(23/6/2016) &Delta; &epsilon;ί&tau;&epsilon; ή/&kappa;&alpha;&iota;
&alpha;&pi;&omicron;&theta;&eta;&kappa;&epsilon;ύ&sigma;&tau;&epsilon;&nbsp;&tau;&omicr
on; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&omega;&nu;
&epsilon;&pi;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&eta;&pi;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu;
&epsilon;&xi;&epsilon;&tau;ά&sigma;&epsilon;&omega;&nu;&nbsp;&Sigma;&epsilon;&pi;&tau;
&epsilon;&mu;&beta;&rho;ί&omicron;&upsilon; 2016
. Επίσης, το
πρόγραμμα έχει θυροκολληθεί στην είσοδο του σχολείου. Σημαντική επισήμανση: οι μαθητές
θα εξεταστούν από επιτροπή δύο καθηγητών γραπτώς και προφορικώς.

2_(23/6/2016) Η εξεταστέα ύλη είναι η ίδια μ' αυτήν της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016. Δείτε
ή/και αποθηκεύστε την εξεταστέα ύλη της &Alpha;' &tau;ά&xi;&eta;&sigmaf; και της &Bet
a;' &tau;ά&xi;&eta;&sigmaf;
. Επίσης, η ύλη των μαθημάτων είναι θυροκολλημένη στην είσοδο του σχολείου.

3_(23/6/2016) &Omicron;&delta;&eta;&gamma;ί&epsilon;&sigmaf; , &kappa;&alpha;&nu;&omi
cron;&nu;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ί &amp; &chi;&rho;&eta;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ά
για τις εξετάσεις.

4_(23/6/2016) Έ&xi;&iota; &beta;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &gamma;&iota;&alpha;
&pi;&iota;&omicron; έ&xi;&upsilon;&pi;&nu;&omicron;
&delta;&iota;ά&beta;&alpha;&sigma;&mu;&alpha;
.

5_(9/9/2016) Τα αποτελέσματα έχουν θυρολολληθεί στην είσοδο του σχολείου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:Την Τετάρτη 17/05/2017 οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Ομάδας Βιβλιοθήκης του σχολείου μας θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη του
σχολείου στη Βιβλιοθήκη Αδριανού (Αρχαία αγορά) - Θησείο
. Εδώ η
&upsilon;&pi;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&eta; &delta;ή&lambda;&omega;&sigma;&eta;
κηδεμόνα που πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα, 15/5/2017.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δείτε &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;
&mu;&alpha;&theta;&eta;&mu;ά&tau;&omega;&nu;
για τους μαθητές
που δεν θα συμμετάσχουν στις εκδρομές την Παρασκευή, 5-5-2017.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δείτε &tau;&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;
&tau;&eta;&sigmaf; &mu;&omicron;&nu;&omicron;ή&mu;&epsilon;&rho;&eta;&sigmaf;
&epsilon;&kappa;&delta;&rho;&omicron;&mu;ή&sigmaf;
των Α' & Β'
τάξεων στο Ναύπλιο (5/5/2017) και
&tau;&eta;&nu; &upsilon;&pi;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&eta;
&delta;ή&lambda;&omega;&sigma;&eta;
&kappa;&eta;&delta;&epsilon;&mu;ό&nu;&alpha;&nbsp;
που πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Προσκαλούμε τους γονείς των μαθητών της Γ' Γυμνασίου που θα
συμμετάσχουν στην τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή από Πέμπτη 4-5-2017 έως το Σάββατο
6-5-2017 στην Καλαμάτα, να προσέλθουν την Τρίτη 2-5-2017 στις 19:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του σχολείου μας για ενημέρωση από την αρχηγό της εκδρομής κα
Παπαδοπούλου και τις συνοδούς εκπαιδευτικούς κες Ευαγγελάτου, Καλαμαρά, Καλλιαντέρη
και Λουλάκη.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ έως 29-6-2016:
Στο Γυμνάσιο τα μαθήματα λήγουν στις 26 Μαΐου.
Ακολουθούν επαναλήψεις διδακτέας ύλης και εκδηλώσεις το διήμερο 29 και 30
Μαΐου.
Στις 31 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης και 12:00μ - 14:00 θα
δοθούν οι έλεγχοι προοόδου για το Β' τετράμηνο στην αίθουσα κάθε τμήματος. Τη
ν 1η Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
Στις 12 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για τους μαθητές Γυμνασίου.
Στις 13 Ιουνίου θα ξεκινήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους
μετεξεταστέους μαθητές τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι και 23
Ιουνίου.
Στις 26 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους
μετεξεταστέους μαθητές.
Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.
Περισσότερα &epsilon;&delta;ώ .
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Αθλητική):
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Συμμετοχή σε σχολικό πρωτάθλημα σκάκι

Το Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε το 15ο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα
σκάκι, στο “THE MALL ATHENS”, στο Μαρούσι. Ομάδα μαθητών του σχολείου μας έλαβαν
μέρος. Περισσότερα
&epsilon;&delta;ώ .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε τους αυτοκινητιστές ΤΑΧΙ Παλαιού Φαλήρου
(Τροκαντερό) για τη συλλογή 15.000 πλαστικών καπακιών και τη διάθεσή τους
προς ενίσχυση της αντίστοιχης δράσης του σχολείου μας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:Η Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου μας θα μεταβεί στo ΕΚΠΑ,
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
την
Πέμπτη 06/04/2017
.
&Epsilon;&delta;ώ &eta; &Upsilon;&Delta; &tau;&omicron;&upsilon;
&kappa;&eta;&delta;&epsilon;&mu;ό&nu;&alpha;
.
Επίσης, η Γ΄ Γυμνασίου θα πραγματοποιήσει
τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στην Καλαμάτα
από
Πέμπτη 04/05/2017
έως και Σάββατο 06/05/2017
. Το κόστος ανά μαθητή είναι 135 ευρώ.
&Epsilon;&delta;ώ &eta; &Upsilon;&Delta; &tau;&omicron;&upsilon;
&kappa;&eta;&delta;&epsilon;&mu;ό&nu;&alpha;
και
&tau;
&omicron; &pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf;
&epsilon;&kappa;&delta;&rho;&omicron;&mu;ή&sigmaf;
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο σχολικός εορτασμός για την 196η επέτειο της "25ης Μαρτίου
1821" θα τελεστεί την Παρασκευή, 24/3/2017 ώρα 09:30, αίθουσα Πολλαπλών
(ισόγειο).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΓ&Κηδεμόνων: Την Πέμπτη 9-3-2017 θα γίνει η αναμνηστική
φωτογράφιση των μαθητών (ατομική και ομαδική). Δείτε
&tau;&omicron; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ό έ&nu;&tau;&upsilon;&pi;&omicron;
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.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ: Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 έχει προγραμματιστεί
εκπαιδευτική επίσκεψη ως εξής: Η Α΄τάξη θα επισκεφθεί τους αρχαιολογικούς
χώρους Κεραμεικού και Θησείου και το Μουσείο Κεραμεικού. Η Β' τάξη θα
επισκεφθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γ1,Γ2 & Γ5 θα επισκεφθούν την
Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων & τον αρχαιολογικό χώρο Θησείου, τα Γ3 & Γ4 το
Μουσείο Κανελλοπούλου. Η επιστροφή στο σχολείο αναμένεται γύρω στις 13:30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Παρασκευή, 24-02-2017 θα πραγματοποιηθούν 4 διδακτικές
ώρες (2η, 3η, 5η και 6η του ωρολογίου προγράμματος). Στη συνέχεια (11:45-13:30),
θα ακολουθήσει αποκριάτικη εορτή στην Αίθουσα Πολλαπλών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου
Βύρωνα ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας
για την προσφορά της πρωτοχρονιάτικης πίτας και για την εν γένει συνεισφορά
τους στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:Αποτελέσματα εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β' τάξης στο &
Mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&epsilon;ί&omicron;
&Pi;&alpha;ύ&lambda;&omicron;&upsilon; &amp;
&Alpha;&lambda;&epsilon;&xi;ά&nu;&delta;&rho;&alpha;&sigmaf;
&Kappa;&alpha;&nu;&epsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&pi;&omicron;ύ&lambda;&
omicron;&upsilon;
,
την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Δείτε αναλυτικά
&tau;&alpha;
&alpha;&pi;&omicron;&tau;&epsilon;&lambda;έ&sigma;&mu;&alpha;&tau;&alpha;
και το
&phi;ύ&lambda;&lambda;&omicron;
&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;
που συμπλήρωσαν οι μαθητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Παρασκευή 10/2/2017 από 12:00 έως 14:00, θα επιδίδονται στους
κηδεμόνες οι έλεγχοι προόδου των μαθητών μας στην αίθουσα κάθε τμήματος.
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Παρακαλούνται οι κηδεμόνες να δικαιολογήσουν τυχόν απουσίες έως την 19-1-2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τετάρτη 25-1-2017 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η
παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Την ημέρα αυτή θα γίνουν 3
διδακτικές ώρες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Αγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, ανταποκρινόμενοι στις
οξύτατες ανάγκες της εποχής μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το
σχολείο μας συγκεντρώνει ρούχα προκειμένου να τα αποστείλει στα «
&Pi;&alpha;&iota;&delta;&iota;&kappa;ά &Chi;&omega;&rho;&iota;ά - SOS
». Παρακαλούμε όπως συνεισφέρετε με όποιον τρόπο μπορείτε. Διάρκεια δράσης:
έως 31-5-2017. Πληροφορίες 2107651501 Ελένη Δαμαλά.
Ευχαριστούμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενημερώσου για τη γρίπη. Δες τον &omicron;&delta;&eta;&gamma;ό
&pi;&rho;&omicron;&phi;ύ&lambda;&alpha;&xi;&eta;&sigmaf;
.
Περισσότερα
&epsilon;&delta;ώ
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Την Τετάρτη 11/1/2017 το 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα θα λειτουργήσει με
ώρα εκκίνησης τη 2η διδακτική ώρα (09:00). Συνεχής ενημέρωση εδώ:
http://www.dimosbyrona.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Προς την σχολική κοινότητα του 3ου
Γυμνασίου Βύρωνα
Αξιότιμοι,

Θερμοί χαιρετισμοί από την Κιβωτό του Κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
προσφορά σας. Δείτε παρακαλώ το επισυναπτόμενο &alpha;&rho;&chi;&epsilon;ί&omicron; .
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Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2016 12:44 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017 11:21

Μας δίνετε δύναμη για τη συνέχεια. Χρόνια πολλά με δύναμη και υγεία.

Με εκτίμηση,

Νίκος Χριστόπουλος

&Kappa;&iota;&beta;&omega;&tau;ό&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;
&Kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;&upsilon;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τρίτη 10/1/2017 όλα τα σχολεία του Δήμου Βύρωνα θα παραμείνουν
κλειστά λόγω της κακοκαιρίας
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