2ο Γυμνάσιο Χαριλάου (Τηλ. 2310-316926)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε τις προσεχείς
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του σχολείου μας. Συγκεκριμένα :
1). Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, προγραμματίσαμε να παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές ένα
συγκλονιστικό ιστορικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 2 ωρών με τίτλο : «1922, η καταστροφή». Μάλιστα θα
έχουμε την τιμή να παραβρεθεί και να μιλήσει στα παιδιά ο Έλληνας σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ κ.
Στυλιανός Σαμαράς (εργαζόταν επί χρόνια στο κρατικό κανάλι της Ολλανδίας). Τα μαθήματα θα γίνουν
εκ περιτροπής, δηλαδή το διδακτικό τρίωρο που τα μισά τμήματα θα βλέπουν το ντοκιμαντέρ στο
παραπλήσιο 29ο Δημοτικό Σχολείο που μας διαθέτει τη μικρή του αίθουσα εκδηλώσεων, τα άλλα μισά θα
κάνουν κανονικά το μάθημά τους. Σε δεύτερη φάση θα γίνει το αντίθετο με τα υπόλοιπα τμήματα. Η τιμή
του «εισιτηρίου» για το ντοκιμαντέρ είναι 2 Ε ανά μαθητή, το οποίο παρακαλώ να στείλετε με το παιδί
σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6-12-2013. Στον αντίποδα του «συνωστισμού» στην προκυμαία
της Σμύρνης και των άλλων μικρασιατικών λιμανιών, εμείς έχουμε την ευκαιρία –μέσω αυτού του
ντοκιμαντέρ- να προβάλλουμε με συγκλονιστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα την αλήθεια στους μαθητές
μας! Αυτό είναι άλλωστε το χρέος μας απέναντι στη νέα γενιά : να τους λέμε πάντα την ιστορική αλήθεια
για να διδάσκονται και να καθοδηγούνται απ΄ αυτήν.
2). Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00΄ - 8:30΄μ.μ. θα πραγματοποιηθεί σε
αίθουσα του σχολείου μας ειδική ομιλία και συνέχεια συζήτηση από την Προϊσταμένη του Συμβουλευτικού
Σταθμού Νέων της Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Θεσσαλονίκης κ. Σιμουλίδου Ελισάβετ με θέμα «Η διαχείριση
της απώλειας από τη σχολική κοινότητα» (διαφόρων ειδών απώλειας, όπως λ.χ. λόγω θανάτου,
διαζυγίου, οικονομικής κρίσης). Την επιμορφωτική αυτή συνάντηση θα παρακολουθήσουν και αρκετοί
καθηγητές του σχολείου μας.
3). Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι από την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου και καθημερινά μπορείτε να έρχεστε
να παίρνετε από τη Γραμματεία του σχολείου τον Έλεγχο Επίδοσης του παιδιού σας για το 1ο
Τρίμηνο.
4). Όπως κάθε χρόνο τέτοιες άγιες ημέρες Χριστουγέννων, έτσι και εφέτος αποφασίσαμε να
συγκεντρώσουμε λίγα τρόφιμα -αυτήν τη φορά- για το Παιδικό Χωριό ΣΟΣ (Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης).
Επειδή το πακετάρισμα των τροφίμων που θα συγκεντρωθούν θα γίνει από τα προεδρεία των Μαθητικών
Κοινοτήτων, παρακαλούμε εάν είναι να στείλετε με το παιδί σας ή να φέρετε αυτοπροσώπως τρόφιμα
κάντε το κατά το διάστημα από Πέμπτη 12 έως Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και μόνο λίγα από τα
παρακάτω : Ζυμαρικά, Όσπρια, ρύζι, ζάχαρη, σάλτσες, μαρμελάδες, μέλι, μπισκότα υγρά γενικής
καθαριότητας, απορρυπαντικά ρούχων, σαμπουάν, αφρόλουτρα.
5). Μετά από παράκληση του Μαθητικού Συμβουλίου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
αποφάσισε να διοργανώσει Χριστουγεννιάτικο Χορό για τους μαθητές στο Γυμναστήριο του
σχολείου την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου και ώρες : 8:00΄- 11:30΄ μ.μ. Τα έσοδα του χορού θα
διατεθούν για την εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου.
6). Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου και ώρα 1 - 2 μ.μ. η «δημοσιογραφική» ομάδα του σχολείου μας
θα εκπέμψει ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο FM100,6 με θέμα «Το βαθύτερο νόημα των
Χριστουγέννων, κάλαντα και άλλα λαογραφικά έθιμα της πατρίδας μας». Πρόκειται για
εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο οποίο συμμετέχει το
σχολείο μας για τρίτη συνεχή χρονιά. Μπορείτε να την ηχογραφήσετε για να την ακούσει το παιδί σας.
7). Τέλος, είστε καλεσμένοι στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας που θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίας Κυριακής, αμέσως μετά τη σχολική θ. Λειτουργία την τελευταία ημέρα πριν τις διακοπές, δηλαδή
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30΄ π.μ., όπου θα γίνει ομιλία για το πνευματικό νόημα των
Χριστουγέννων και η Χορωδία μας θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και Κάλαντα. Αμέσως
μετά τη γιορτή στο Ναό θα επιστρέψουμε στο σχολείο για να προβληθεί στα τμήματα Βίντεο σχετικό με
τα Χριστούγεννα. Στο τέλος, ένα μέρος της Χορωδίας με τα μουσικά όργανα και με συνοδούς καθηγητές
θα επισκεφτεί το Χαρίσειο Γηροκομείο (Α. Τούμπα) για να προσφέρει γλυκίσματα και να τραγουδήσει
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και Κάλαντα ώστε να χαρίσει λίγο χαμόγελο και τη χαρά των αγίων ημερών
στους ηλικιωμένους τροφίμους του.

Εκ μέρους όλων των διδασκόντων καθηγητών και του προσωπικού του σχολείου σας εύχομαι ΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, γεμάτα υγεία, οικογενειακή ευτυχία, αγάπη, αισιοδοξία και υπομονή.
Ο Διευθυντής του σχολείου

