ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 – 2014
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι φετινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις του σχολείου μας για τη λήξη της σχολικής χρονιάς την Τρίτη 20 Μαΐου 2014.
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν στο Γυμναστήριο, στο 1ο μέρος, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα (Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά και Αγωγής Υγείας) που εκπονήθηκαν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους και στο 2ο μέρος έγινε ένα ημίωρο αφιέρωμα στην επέτειο της
19ης Μαΐου, ημέρας μνήμης και εθνικής περισυλλογής, για την άδικη γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καινοτόμα πρωτοβουλία του σχολείου με τίτλο
“Κουζίνες της Ευρώπης” που διοργανώσαμε στην αύλη για πρώτη χρονιά σε συνεργασία
με τους μαθητές του 15μελούς, στα πλαίσια των ξενόγλωσσων μαθημάτων, με την
επιμέλεια των υπεύθυνων καθηγητριών του σχολείου μας και τη συντονισμένη –
οργανωμένη συνεργασία μαθητών και καθηγητών.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε μαθητής έφερε από το σπίτι του κάποιο φαγώσιμο (έδεσμα ή
γλύκισμα) γνωστό της χώρας του ξενόγλωσσου μαθήματός του (Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά) και αφού οι ίδιοι οι μαθητές έβγαλαν αρκετά θρανία στην αυλή και άπλωσαν
επάνω τα φαγώσιμά τους, περνούσε με ένα πλαστικό πιατάκι ο κάθε μαθητής και δοκίμαζε
από όλα όσα προτιμούσε. Ταυτόχρονα μαθητές και καθηγητές έψηναν σε ηλεκτρικές
ψησταριές (300) λουκάνικα φρανκφούρτης, τα οποία έβαζαν σε ψωμάκια για να πάρει ο
κάθε μαθητής.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε τις υπεύθυνες καθηγήτριες των ξενόγλωσσων
μαθημάτων για την πρωτοβουλία, την επιμέλεια και την οργάνωση της εκδήλωσης, καθώς
και όλους τους συναδέλφους που συντονισμένα βοήθησαν στη νέα αυτή εκπαιδευτική
καινοτομία του σχολείου μας και βέβαια όλους τους μαθητές του επέδειξαν σπάνια
ωριμότητα και υπευθυνότητα με αποτέλεσμα να απολαύσουν την πρωτότυπη αυτή
δραστηριότητα.
Επίσης αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και τις δύο Σχολικές Συμβούλους
που μας τίμησαν με την παρουσία τους – κ. Κάρτσακα, Σχ. Σύμβουλος Γενικής
Παιδαγωγικής Ευθύνης και κ. Κερκινοπούλου, Σχ. Σύμβουλο Γερμανικής Γλώσσας καθώς
και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που συνέδραμε, μαζί με ομάδα
καθηγητών του σχολείου στο ψήσιμο των λουκάνικων.
Από τη Δ/νση του σχολείου.

