Φύλλο 1μ

Δεθέμβνημξ 2011

Με ηδηαίηενε πανά εμείξ μη… μηθνμί δεμμζημγνάθμη ημο ΟΛΤΜΠΙΟΝ θαηαθέναμε κα δεμημονγήζμομε ημ 1μ ηεύπμξ
ε εμενίδα πμο πναγμαημπμηήζεθε ζηηξ 29 Νμεμβνίμο 2011
ζηεκ αίζμοζα πμιιαπιήξ πνήζεξ ζηε Δηεζκή Έθζεζε Κύπνμο
από ημ Ίδνομα Δηαπείνηζεξ Γονςπασθώκ Πνμγναμμάηςκ βναβεύηεθακ ηα έλη θαιύηενα δηεηή πνμγνάμμαηα Comenius. Σα
πνμγνάμμαηα αοηά ακαθένμκηαη ζε ζπμιηθέξ ζομπνάλεηξ ζπμιείςκ από ηηξ πώνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.
Μεηαλύ αοηώκ ήηακ θαη ημ πνόγναμμα ημο Γομκαζίμο-Λοθείμο ΟΛΤΜΠΙΟΝ με
ζέμα « Η Δηαηνμθή δηα μέζμο ημο πνόκμο» ημ μπμίμ ηημήζεθε γηα ηεκ ελαίνεηε
πμηόηεηα θαη ηεκ θαιή ημο πναθηηθή. ημ πνόγναμμα ζομμεηείπακ ζπμιεία από έλη
πώνεξ, ηεκ Γιιάδα, ηεκ Κύπνμ, ηεκ Ιηαιία, ηε Ληζμοακία, ηεκ Ιζπακία θαη ηεκ
Πμιςκία. Καηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ ακηαιιάγεζακ επηζθέρεηξ από μα-

ηεξ εθεμενίδαξ μαξ με ζθμπό κα ζαξ
εκεμενώκμομε

γηα

ηεκ

πμιύπιεονε

δναζηενηόηεηα ημο ζπμιείμο μαξ.
ηα επόμεκα ηεύπε ε εθεμενίδα μαξ
ζα εμπιμοηηζηεί με πενηζζόηενεξ ζηήιεξ θαη ζέμαηα γηα κα θαιύρεη ημοξ
πνμβιεμαηηζμμύξ, ηα εκδηαθένμκηα θαη
ηηξ απόρεηξ ηςκ ζομμαζεηώκ μαξ γηα
όζα ζέμαηα ημοξ εκδηαθένμοκ.
Οη ζομμαζεηέξ μαξ μπμνμύκ κα μαξ

ζεηέξ θαη θαζεγεηέξ ηςκ ζπμιείςκ θαη δηενεοκήζεθε ημ ζέμα από δηάθμνεξ πιεο-

ζηέιιμοκ θείμεκα ζημ email ημο ζπμ-

νέξ.

ιείμο

Η βνάβεοζε ημο πημ πάκς πνμγνάμμαημξ θακενώκεη ηεκ θαιή δμοιεηά πμο γίκεηαη

olympion1@gmail.com

ηεκ

έκδεηλε «Μαζεηηθή Φςκή».

ζημ ζπμιείμ πανέπμκηαξ ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ κα ακαπηύλμοκ δναζηενηόηε-

Ο Δεμμζημγναθηθόξ Όμηιμξ

ηεξ πένακ από ημ αθαδεμασθό πνόγναμμα.

Τπεύζοκεξ θαζεγήηνηεξ :

Λεπημμένεηεξ γηα ημ πνόγναμμα πμο βναβεύηεθε οπάνπμοκ ζηεκ ηζημζειίδα
www.nutrition-time.gr ή ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο www.olympion.ac.cy

με

Μανία Παπμύια, Μανία Φοηενή
Αζακαζία Υαηδεπνίζημο

Σεκ πνςηηά πέηοπε ημ Γομκάζημ Λύθεημ ΟΛΤΜΠΙΟΝ με ηε ζομμεημπή ημο ζημ δηαγςκηζμό ηαηκηώκ μηθνμύ μήθμοξ, ζηα πιαίζηα
ημο εονςπασθμύ πνμγνάμμαημξ MDG’S Media Goals for Development. Σμ θηιμάθη με ηίηιμ ―In the name of the father‖ θαηέιαβε ηεκ 1ε ζέζε ακάμεζα ζε δέθα θηιμάθηα πμο ζομμεηείπακ ζημ δηαγςκηζμό θη μη ζοκηειεζηέξ ημο μεηέβεζακ ζηεκ Πμιςκία,
όπμο δηελήπζε μ εονςπασθόξ δηαγςκηζμόξ ακάμεζα ζημοξ πνώημοξ όιςκ ηςκ ζομμεηεπμοζώκ πςνώκ.
Σμ πνόγναμμα MDG‟S Media Goals for Development λεθίκεζε ημ Νμέμβνημ ημο 2010. θμπόξ ημο ήηακ ε πνμώζεζε ηςκ ζηόπςκ ηεξ πηιηεηίαξ μέζς ημο μπηηθμαθμοζηηθμύ οιηθμύ πμο ζα πανήγαγακ μη μαζεηέξ. Γπηιέπζεθακ ηέζζενα ζπμιεία από όιε ηεκ
Κύπνμ, μεηαλύ ηςκ μπμίςκ θαη ημ Ιδηςηηθό Γομκάζημ-Λύθεημ ΟΛΤΜΠΙΟΝ ημ μπμίμ θαη απέζπαζε ηεκ πνώηε ζέζε.
Οη μαζεηέξ παναθμιμύζεζακ ζε ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα μαζήμαηα-ζεμηκάνηα γηα ηεκ παναγςγή μπηηθμαθμοζηηθμύ οιηθμύ ώζηε
κα απμθηήζμοκ ηηξ απαναίηεηεξ γκώζεηξ γηα κα παναγάγμοκ βήμα πνμξ βήμα από μόκμη ημοξ ηα δηθά ημοξ θηιμάθηα.
Δεμημονγήζεθακ θηιμάθηα με ζέμαηα πμο εκηάζζμκηαη ζημοξ ζηόπμοξ ηεξ πηιηεηίαξ, όπςξ ε δηάθνηζε ηςκ δύμ θύιςκ, ε αεηθμνία
ημο πενηβάιιμκημξ, ε μεηακάζηεοζε, ε θηώπεηα, ε παγθμζμημπμίεζε, μη δηαδειώζεηξ θαη δεηήμαηα πμο απαζπμιμύκ όιμοξ αιιά θαη ημκ θάζε έκα μαξ λεπςνηζηά.
Σμ κηθεηήνημ θηιμάθη πμο εημίμαζακ μη μαζεηέξ ημο Ιδηςηηθμύ ΓομκαζίμοΛοθείμο ΟΛΤΜΠΙΟΝ με ηίηιμ “In the name of the father” πναγμαηεύεηαη ημ
ζέμα ηεξ δηάθνηζεξ ηςκ δύμ θύιςκ. Οη μαζεηέξ ημο ΟΛΤΜΠΙΟΝ επηδίςλακ
κα απμδώζμοκ με μηα ζθεκμζεηηθή μαηηά έκα θαηκόμεκμ πμο παναηενείηαη δοζηοπώξ αθόμα θαη ζηηξ μένεξ μαξ ηόζμ ζε ημπηθό όζμ θαη ζε παγθόζμημ επίπεδμ.
ηέιημξ ηοιηακμύ η’3

ειίδα 2

Μέζα ζηα πιαίζηα ηςκ μαζεμάηςκ μαξ, ηε ζοκεπή

9.11.2011Μέζα ζηα πιαίζηα ηεξ εμενίδαξ με ζέμα «Υνήζε Νέςκ Σεπκμιμ-

πνμζπάζεηα ηςκ θαζεγεηώκ μαξ μη μπμίμη με δήιμ

γηώκ ζηεκ Γθπαίδεοζε θαη ηεκ Καηάνηηζε-Ηιεθηνμκηθή Μάζεζε» ημο Ιδνύ-

θαη πμηόηεηα επηηειμύκ ημ δηδαθηηθό ημοξ ένγμ, ημ

μαημξ Δηαπείνηζεξ Γονςπασθώκ Πνμγναμμάηςκ Δηα Βίμο Μάζεζεξ απμκε-

ζπμιείμ μαξ ζοκεπίδεη ηεκ πμνεία ημο πνμξ ηεκ

μήζεθε ζημ ζπμιείμ μαξ ηημεηηθή δηάθνηζε γηα ηεκ ελαίνεηε πμηόηεηα ηεξ

επηηοπία με αδηαμθηζβήηεηα ζηαηηζηηθά ζημηπεία.

πμιηθήξ ύμπναλεξ Comenius, με ηίηιμ «Nutrition through the time».

Σα απμηειέζμαηα ηςκ παγθοπνίςκ ελεηάζεςκ αιιά

13.11.2011 –18.11.2011 Μέζα ζηα πιαίζηα ημο Γονςπασθμύ Πνμγνάμ-

θαη ηςκ δηαγςκηζμώκ πμο ιάβαμε μένμξ απμδεη-

μαημξ «Comenius» πναγμαημπμηήζεθε επίζθερε ζημ Canterbury ζηεκ Αγ-

θκύμοκ όηη ζημ ζπμιείμ μαξ ζηόπμξ είκαη ε επηηο-

γιία. Έιαβακ μένμξ μη μαζήηνηεξ μοζζάκα Απμοδέση Δ‟2, Γύα Καιιίκμο

πία.

Δ‟2, Μανθέια Μπόηζανε Δ‟4, Μανία Πμιοθάνπμο Δ‟4 θαη Άκκα εβαζηίδμο

Ακαιοηηθόηενα:

Δ‟5. Τπεύζοκμξ- οκημκηζηήξ μ θμξ Θέμεξ Μαζμύναξ, Αθαδ. Δηεοζοκηήξ

—3 ζομμαζεηέξ μαξ ελαζθάιηζακ πνώηεξ ζέζεηξ

θαη ζοκμδόξ θαζεγήηνηα ε θα Κμύια Παύιμο, Φηιόιμγμξ.

παγθοπνίςξ ζηεκ πνώηε επηιμγή ημοξ μέζα από ηε

14.11.2011 Δηελάπζεθε ζημ Πάνθμ Αθνόπμιεξ από ηηξ 10:30π.μ.-

δηαδηθαζία ηςκ παγθοπνίςκ ελεηάζεςκ.

2:00μ.μ. μ «Δηάιμγμξ ηςκ Γθήβςκ».

— 10 ζομμαζεηέξ μαξ ελαζθάιηζακ βαζμμιμγία

Υ‟Ακηώκεξ Γ‟1, Ραθαειία Μεκειάμο Γ‟2 θαη Κνίζηηα Υανηιάμο Γ‟1.

πάκς από 19 ζηηξ ακηίζημηπεξ ελεηάζεηξ!

ζοκόδεοζε ε θηιόιμγμξ θα Μανγανίηα Κηςνίδμο.

— Πακεπηζηήμηα ημο Ηκςμέκμο Βαζηιείμο πμο

«Ραηζηζμό». Έιαβακ μένμξ 23 ζπμιεία.

βνίζθμκηαη ζηεκ πνώηε δεθάδα ηςκ θμνοθαίςκ

27.11.11,θέκηνμ PAVILION: Απμιαύζαμε μηα οπένμπε εθδήιςζε ημο

πακεπηζηεμίςκ απμδέπηεθακ απόθμηημύξ μαξ με

οκδέζμμο Γμκέςκ ζε ζοκενγαζία με ημ ζπμιείμ μαξ. Μηιήζαμε, δηαζθεδά-

γεκηθό βαζμό απμιοηενίμο 19+ θαη πςνίξ A-level

ζαμε θαη αθεζήθαμε ζηε μαγεία ημο οπένμπμο ζεαηνηθμύ ένγμο «Eκα ζύγ-

Έιαβακ μένμξ μη μαζεηέξ: Γηώνγμξ
Σμοξ

Γίπακ ςξ ζέμα ημ

ζημ 1 έημξ ζπμοδώκ.

πνμκμ θμνηηζάθη με ηα ζπίνηα δεη ημ δηθό ημο παναμύζη»΄ζε δηαζθεοή

— ομμαζήηνηά μαξ ηεξ Β΄Λοθείμο θαηά ηεκ πεν-

ηςκ θηιμιόγςκ μαξ ηάζηαξ Ιςακκίδμο, Κοπνμύιαξ Πμιοθάνπμο θαη Μαν-

ζηκή πνμκηά πέηοπε μόκημε ζέζε έθεβεξ βμοιεοηή

γανίηαξ Κηςνίδμο

ζημ Δηαγςκηζμό Βμοιήξ ηςκ Γθήβςκ ζηεκ Γιιάδα.

30.11.11,Αίζμοζα Γθδειώζεςκ: Σμ «Θέαηνμ ηεξ Υανάξ» μαδί με ηε ζεα-

—Πνηκ ιίγεξ μένεξ ημ ζπμιείμ μαξ πήνε ηηξ 3

ηνηθή μμάδα «Ακαηνμπέξ» πανμοζίαζακ ζημ ζπμιείμ μαξ ηε ζεαηνηθή πανά-

πνώηεξ ζέζεηξ παγθοπνίςξ ζημ δηαγςκηζμό ηαη-

ζηαζε «Έκα θαπέιμ γεμάημ βνμπή» ημο Μάσθι Γθμοηζό.

κηώκ μηθνμύ μήθμοξ θαη ηαλίδερε ζηεκ Πμιςκία.

4.12.11: Σναγμοδάμε πνηζημογεκκηάηηθα ηναγμύδηα ζημ Αζιεηηθό Κέκηνμ

— ομμαζεηήξ μαξ πέηοπε παγθύπνηα δηάθνηζε

ηεξ Σνάπεδαξ Κύπνμο ζηηξ 11:00 π.μ.

ζημ Δηαγςκηζμό μεηάθναζεξ «Juvenes Transla-

10.12.11: Σμ ζπμιείμ μαξ δημνγακώκεη επίζθερε ζημ MY MALL ηεξ Λεμε-

tores’» ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.

ζμύ.

— ομμαζεηήξ μαξ πέηοπε παγθύπνηα δηάθνηζε ζε

16.12.11: Θα πναγμαημπμηήζμομε ημκ θμηκό εθθιεζηαζμό μαξ ζημκ Ιενό

δηαγςκηζμό έθζεζεξ ηδεώκ με ζέμα ημ θοπνηαθό

Ναό Πακαγίαξ Οδεγήηνηαξ Παιημμεηόπμο.

γναμμαηόζεμμ.

17.12.11: Θα πναγμαημπμηήζμομε ζημ Δεμμηηθό Θέαηνμ ηνμβόιμο ζηηξ

μ

— ομμαζεηήξ μαξ ελαζθάιηζε ημ 1 βναβείμ ζημκ

8:00μ.μ. θαιιηηεπκηθή εθδήιςζε με ζέμα «Η δςή θαη ημ ένγμ ημο Οδοζ-

Παγθύπνημ Δηαγςκηζμό Αθίζαξ με ζέμα «Γκώνηζε

ζέα Γιύηε». Σεκ ηειεοηαία εβδμμάδα πνηκ από ηηξ πνηζημογεκκηάηηθεξ δηα-

ημ Κμηκμβμύιημ».

θμπέξ ε πμνςδία ημο ζπμιείμο μαξ ζα ηναγμοδήζεη ζημ Πνμεδνηθό Μέγα-

μ

μ

—Σμ ζπμιείμ μαξ πήνε ημ 1 παγθύπνημ βναβείμ

νμ ,ζηε Βμοιή ηςκ Ακηηπνμζώπςκ, ζημ Δεμανπείμ Λεοθςζίαξ, ζηεκ Ιενά

ζημ δηαγςκηζμό ζογγναθήξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ

Ανπηεπηζθμπή, ζηεκ Φοπηαηνηθή Πηένογα ημο Νμζμθμμείμο θαη ζηε Λαηθή

γηα ηεκ επηζηήμε ηεξ Μεηεςνμιμγίαξ.

Σνάπεδα .

ε

—Γλαζθαιίζαμε ηεκ 1 ζέζε ζημ Δηαγςκηζμό Λοθείςκ Γπανπίαξ Λεοθςζίαξ ζημκ παναδμζηαθό πμνό.
—31 ζομμαζεηέξ μαξ εηζήπζεθακ ζημ Πακεπηζηήμημ Κύπνμο εκώ 46 ζηα πακεπηζηήμηα ηεξ Γιιάδαξ.
—30 ζομμαζεηέξ μαξ έγηκακ δεθημί από θμνοθαία
πακεπηζηήμηα ημο Ηκςμέκμο Βαζηιείμο.

Έπμομε θαη ηα πάνηο μαξ! ηηξ 28.12.11 ζηηξ 7:30 μ.μ. δημνγακώκμομε
ημ Υνηζημογεκκηάηηθμ μαζεηηθό μαξ πάνηο ζηεκ Blinkers.
Καη επεηδή ε ακζνςπηά δεκ πνέπεη κα παζεί δημνγακώζαμε ένακμ γηα κα
μαδέρμομε ηνόθημα, είδε έκδοζεξ θαη θάνμαθα ώζηε κα απμζηαιμύκ ζημοξ
άπμνμοξ ζομπμιίηεξ μαξ ζηεκ Γιιάδα. Γπίζεξ, ακηαπμθνηζήθαμε ζημ θάιεζμα ημο ΠΑΤΚΑΦ γηα ηε δςνεάκ πανμπή ελεηδηθεομέκςκ οπενεζηώκ πμο μ
ύκδεζμμξ πνμζθένεη ζημοξ θανθηκμπαζείξ θαη ζηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ. Με
ηε ζοκενγαζία μαξ 4.000 αζζεκείξ δέπηεθακ πμιύηημε βμήζεηα.

ειίδα 3

Γδώ θαη ηνία πνόκηα ημ
ζπμιείμ μαξ ζομμεηέπεη
ζημ πνόγναμμα ηςκ μηθμιμγηθώκ
πεύζοκεξ

ζπμιείςκ.

Τ-

θαζεγήηνηεξ

γηα ημ δηθό μαξ ζπμιείμ
είκαη ε θ.Μμονμύηε θαη ε
θ.Λμηδίδε. Σεκ πενζηκή πνμκηά ημ ζπμιείμ μαξ βναβεύηεθε

από ημκ οπμονγό Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ

θαη παναιάβαμε ηεκ πνάζηκε ζεμαία, ζύμβμιμ ηςκ
μηθμιμγηθώκ ζπμιείςκ παγθμζμίςξ.

Σεκ Πέμπηε 6 Οθηςβνίμο 2011, μη θαζεγήηνηεξ ημο ζπμιείμο μαξ
Μανία Γοηοπίμο (Αγγιηθά) θαη μθία Μηπαήι (Γαιιηθά) μνγάκςζακ
μηα μηθνή γημνηή γηα κα γημνηάζμομε ηεκ Ημένα Γιςζζώκ. Έηζη ημ
πνώημ δηάιεημμα πανμοζηάζηεθε μηα ναδημθςκηθή εθπμμπή
με ηίηιμ “Radio Europe” ζηα
Αγγιηθά θαη ζηα Γαιιηθά, έλς
από ηεκ αίζμοζα μμοζηθήξ.
Ήηακ έκα εοπάνηζημ δηάιεημμα
από ηεκ θαζεμενηκή νμοηίκα
ηςκ μαζεμάηςκ ημο ζπμιείμο
θαη μαξ έδςζε ηεκ εοθαηνία κα

Η μηθμιμγηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ δναζηενημπμηεί-

αθμύζμομε αγαπεμέκα μμοζηθά θμμμάηηα θαη κα παναζονζμύμε ζημ

ηαη θέημξ μηα θμνά ημ μήκα, ζηα πιαίζηα ηςκ μαζεηη-

νοζμό ημοξ! Οη μαζεηέξ πμο ζομμεηείπακ ήηακ μη ηέιημξ Λμίδμο

θώκ μμίιςκ θαη ημ θεκηνηθό ζέμα είκαη: «Η μείςζε

Δ‟2, Έιεκα Μάηζε Δ‟2, Μανίκα Μηιηηάδμο Δ‟2, Ακηνέαξ Σζηάνηαξ

ηςκ απμννημμάηςκ θαη ε ζςζηή δηαπείνηζε ηςκ ακαθο-

Δ‟2 θαη Δεμήηνεξ Ποιαδένεξ Δ‟3.

θιώζημςκ οιηθώκ».

Μέιπς πίδα Γ’2

ηηξ

ανπέξ

ηεξ

ζπμιηθήξ πνμκηάξ
ημ

ζπμιείμ

οπέβαιε
ζομμεημπήξ

μαξ

αίηεζε
ζημ

Γονςπασθό πνόγναμμα «Οηθμιμγηθά ζπμιεία 20112012», ημ μπμίμ ακαγκςνίδεηαη από όιεξ ηηξ πώνεξ
θαη ζομμεηέπεη ζημ πνόγναμμα με μαζεηέξ όιςκ ηςκ
ηάλεςκ ημο ζπμιείμο. Όπςξ μαξ ακέθενε ε θ. Μμονμύηε, ζηόπμξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε ακάπηολε
θμοιημύναξ, ζςζηήξ ζοκείδεζεξ γηα ημ πενηβάιιμκ θαη
ε ελμηθμκόμεζε εκένγεηαξ. Γπίζεξ, ε μηθμιμγηθή μμάδα
μαξ, έπεηηα από πνόζθιεζε ημο εζκηθμύ εθπνμζώπμο
Δνα Ιενείδε, έιαβε μένμξ ζηε δεμμζημγναθηθή δηάζθερε ζπμιείςκ πμο έγηκε ζηεκ Γιιεκηθή Σνάπεδα.
Ακδνμμάπε Δεμεηνίμο , Γ’2

Σα ημήμαηα Α‟1 θαη Α‟2 ημο ζπμιείμο μαξ , θαηόπηκ επηιμγήξ από ημ
Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ, πήγακ εθδνμμή ζημκ Πεδμοιά,
όπμο δηακοθηένεοζακ γηα έκα βνάδο, παναθμιμοζώκηαξ έκα πνόγναμμα πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ. Η εκ ιόγς δναζηενηόηεηα ακαηέζεθε ζημοξ
ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ Μανία
Μμονμύηε θαη Γηώνγμ μθμθιέμοξ.
Η εθδνμμή πενηιάμβακε πενπάηεμα ζημ μμκμπάηη ηςκ Καιεδμκηώκ ζε
μηα δηαδνμμή 10 πηιημμέηνςκ, πέναζμα από πμηαμμύξ, εκεμένςζε γηα
ηα είδε βιάζηεζεξ πμο οπάνπμοκ θαη θαηαζθεοή θοημιμγίμο, πμο ηα
παηδηά άθεζακ εθεί, θαζώξ θαη επίζθερε ζηεκ εθθιεζία ημο Ανπαγγέιμο Μηπαήι. Οη δναζηενηόηεηεξ εκζμοζίαζακ ηα παηδηά θαη ημοξ
έθενακ ζε πημ ζηεκή επαθή με ηε θύζε.
Αλίδεη κα ζεμεηςζεί όηη μη ζομμαζεηέξ μαξ απέζπαζακ πμιύ θμιαθεοηηθά ζπόιηα από ημοξ ηζύκμκηεξ ημο πνμγνάμμαημξ ηόζμ γηα ηε ζςζηή
ζομπενηθμνά ημοξ όζμ θαη γηα ηεκ ηάλε θαη ηεκ θαζανηόηεηα ηςκ πώνςκ όπμο δηέμεηκακ. Γηα ημ ιόγμ αοηό ε δηεύζοκζε ημο ζπμιείμο οπμζπέζεθε πςξ πμιύ ζύκημμα ζα
δμζεί ε εοθαηνία θαη ζε άιια
ημήμαηα ηεξ πνώηεξ ηάλεξ κα
πναγμαημπμηήζμοκ ηεκ ίδηα
εθδνμμή.

Αγηαζμόξ με ηεκ έκανλε ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ από
ημ Μεηνμπμιίηε Σαμαζμύ θαη Ονεηκήξ θ.θ. Ηζαΐα.

Ακδνμμάπε Δεμεηνίμο Γ’2

ειίδα 4

Με ηδηαίηενε ιαμπνόηεηα γημνηάζηεθε θαη θέημξ ε μένα ηεξ εμαίαξ θαη ε επέηεημξ ηεξ 28εξ Οθηςβνίμο με μμηιίεξ , ηναγμύδηα
θαη παναδμζηαθμύξ πμνμύξ από ηε πμνεοηηθή μμάδα θαη πμνςδία ημο ζπμιείμο. Σμ κόεμα ηεξ επεηείμο έδςζε με ηεκ μμηιία ηεξ ε
θηιόιμγμξ ημο ζπμιείμο θ. Γηάκκα Γεςνγηάδμο.

Σμ ζπμιείμ μαξ δεκ μπμνμύζε κα ιείπεη από ημοξ εμνηαζμμύξ ηεξ 28εξ Οθηςβνίμο. Η πανέιαζε έγηκε μπνμζηά
από ημ ΟΛΤΜΠΙΟΝ θαη ζομμεηείπακ ηα ζπμιεία ηεξ
πενημπήξ θαζώξ θαη ζςμαηεία θαη μνγακώζεηξ.

Μέζα από ημκ εζειμκηηζμό όιμη μη άκζνςπμη απμθημύκ κέεξ

ηόπμο θάκμκηαξ face-painting ζηα παηδηά. Γπίζεξ όια ηα παηδηά

δεληόηεηεξ θαη βμεζμύκηαη ζημ κα είκαη εκενγμί πμιίηεξ ζηεκ

ζοκεηζέθενακ ζημκ ένακμ με ημ δηθό ημοξ ηνόπμ θαη ηα έζμδα

θμηκςκία. Σμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηέπεη εκενγά ζημ ζεζμό ημο

δόζεθακ ζημ Ραδημμαναζώκημ.

„‟εζειμκηηζμμύ‟‟ αθμύ δίκεη ημ πανόκ ημο ζε πμιιέξ εθδειώζεηξ.
Μέζα από ημοξ μμίιμοξ μαξ, ημκ εηθαζηηθό, θςημγναθηθό

ηηξ 1 θαη 2 Νμεμβνίμο ζηα πιαίζηα θηιακζνςπηθήξ δναζηενηόηεηαξ μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ μαδί με ημοξ οπεοζύκμοξ

θαη ημ θηιακζνςπηθό, μη μαζήηνηεξ Ιςάκκα Αβναάμ Δ‟4, Δέζπς

θαζεγεηέξ ακέιαβακ κα μαδέρμοκ θάπμηα αγαζά όπςξ είδε

Αβναάμ Δ‟4, Άκκα εβαζηίδμο Δ‟5, Ακηςκία Ακηςκίμο Γ‟6,

έκδοζεξ, παηπκίδηα, γναθηθή ύιε θ.ά. ηα μπμία δόζεθακ ζε

ηέθακε Μηπαιμπμύιμο Γ‟6, Άκκα Ακηςκηάδε Γ‟7 θαη ώηηα

μνθακμηνμθείμ ζηεκ Κέκοα αιιά θαη ζε άπμνεξ μηθμγέκεηεξ

Κκώθμο Γ‟1 μαδί με ηηξ θαζεγήηνηέξ ημοξ Κονηαθή Κςκζηακηί-

ηεξ Κύπνμο.

κμο, Μανίηα Υαναιάμπμοξ θαη Καηενίκα Υνηζημδμύιμο επηζθέθηεθακ ημ πάνθμ ηεξ Αθνόπμιεξ όπμο έθακακ face-painting
ζηα παηδάθηα πμο βνίζθμκηακ εθεί με ζθμπό ηα έζμδα κα δμζμύκ
ζημκ ΠΑ.Τ.ΚΑΦ.
«ΜΟΝΟ Η ΑΓΑΠΗ ΜΠΟΡΓΙ». Έκα μήκομα πμο εκζάννοκε
ηόζμ μαζεηέξ όζμ θαη θαζεγεηέξ αθμύ ηεκ Πέμπηε 20/10/11
θαη Παναζθεοή 21/10/11 ζομμεηείπακ όιμη εκενγά ζε εθδειώζεηξ πμο δημνγακώζεθακ από ημ Κμηκμηηθό ομβμύιημ Παιημμε-

Μαζεηέξ ηεξ Γ’ Λοθείμο πνμζέθενακ
αίμα γηα ηηξ ακάγθεξ ημο Νμζμθμμείμο. Με
ηε πνάλε ημοξ αοηή δείπκμοκ έμπναθηα
ηεκ αγάπε ημοξ γηα ημ ζοκάκζνςπό ημοξ.
Σμ ζπμιείμ μαξ ζα ζοκεπίζεη ημ εζειμκηηθό ημο ένγμ.
Φνόζς Υνηζημθίδμο E’4

Σένρηα Παπασςάκκμο Γ’4

