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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2015-16
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε ότι θα διοργανώσουμε και εφέτος στους χώρους του σχολείου διάφορες
εξωδιδακτικές δραστηριότητες για τα παιδιά σας αλλά και για εσάς τους γονείς -εάν θέλετε
και έχετε χρόνο ελεύθερο τα μεσημέρια ή τα απογεύματα.
Οι ημέρες και οι ώρες των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων θα οριστούν αφού και
εφόσον σχηματιστούν οι ομάδες μετά από συνεννόηση των γονέων με τους αντίστοιχους
εκπαιδευτικούς.
Παρακαλούμε δηλώστε σε ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες επιθυμεί να λάβει
μέρος το παιδί σας (το πολύ μέχρι 3 δραστηριότητες), βάζοντας στην Υπ. Δήλωση τους
αριθμούς των δραστηριοτήτων που επιθυμείτε για το παιδί σας αλλά και για εσάς, κατά
σειρά επιθυμίας : 1). Ομάδα Σκακιού και Πιγκ-πογκ για τους μαθητές, 2). Θεατρική Ομάδα
για μαθητές και ίσως και για γονείς (με πληρωμή), 3). Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για
μαθητές με θέμα: «Η Διαμεσολάβηση ως καινούργιος θεσμός στην προσπάθεια
αντιμετώπισης περιπτώσεων ενδοσχολικής βίας», 4). Ομάδα παραδοσιακών χορών για
μαθητές και ίσως και για γονείς (με πληρωμή), 5). Μάθημα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής για μαθητές και γονείς, 6). Ομάδα Φυσικών Επιστημών για μαθητές με θέμα τη
«Μετεωρολογία», με την ευκαιρία της λειτουργίας του Μετεωρολογικού μας Σταθμού με
Online σύνδεση με τα υπόλοιπα 999 σχολεία στον κόσμο, 7). Εκπ/κά προγράμματα
(περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, σταδιοδρομίας) για τους μαθητές, 8). Ομάδα
«δημοσιογραφίας» για τους μαθητές (για ζωντανές εκπομπές στο δημοτικό Ραδιόφωνο FM
100,6), 9). Ομάδα εθελοντών γονέων (κυρίως επαγγελματιών) για μικροεργασίες στο κτήριο
ή στην αυλή του σχολείου και για οποιαδήποτε εθελοντική προσφορά εργασίας, όταν
προκύψει σχολική ανάγκη (δηλώστε και το επάγγελμά σας).
…………………………………………………………………………………………………
………………....…(κόψτε εδώ)
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Υπογράψτε τη δήλωση και επιστρέψτε
την με το παιδί σας μέχρι τις 15-10-2015)
Ο γονέας η κηδεμόνας του μαθητή/τριας………………………………………………της
…….τάξης επιθυμώ το παιδί μου να λάβει μέρος στις παραπάνω δραστηριότητες
……………...…(τους αριθμούς που επιθυμεί το παιδί σας).
Επίσης επιθυμώ να λάβω μέρος κι εγώ στις δραστηριότητες ……………………(τους
αριθμούς που επιθυμείτε εσείς).
Υπογραφή και ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα : Τηλέφωνο επικοινωνίας γονέα :

