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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς,


Σάββατο 1 και Κυριακή 2/4/2017:
Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Πρόσκληση στον Πύργο» του Ζαν Ανουίγ στο κοινό
(μαθητές, γονείς, απόφοιτους και φίλους) από το Θεατρικό ΄Ομιλο της Σχολής (ώρα έναρξης:
20.00, χώρος: Θέατρο «Saint-Paul” Κουντουριώτου 229-231).



Τρίτη, 4-4-2017:
 Εκκλησιασμός για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στον Ιερό Ναό του
Αγ. Νικολάου.
 Στο πλαίσιο προώθησης της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές της Β΄Γυμνασίου διάβασαν το
βιβλίο της Ε. Σαραντίτη «Η Χαρούλα στους εφτά ουρανούς» και θα παρουσιάσουν τις
δημιουργικές εργασίες τους σε εκδήλωση στην οποία είναι προσκεκλημένη η
συγγραφέας.



Τετάρτη, 5-4-2017:
 Το απόγευμα, 18.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική - Διαδραστική Εκδήλωση
του κλάδου των Φυσικών Επιστημών του Saint - Paul «Υγεία – Άσκηση – Διατροφή»
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής (Parking στην αυλή του σχολείου).



Πέμπτη, 6-4-2107:
 Με αφορμή την ημέρα παγκόσμιας υγείας ο παιδοψυχολόγος κ. Π. Κωστόπουλος θα
μιλήσει στους μαθητές της Γ΄Λυκείου για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων
(11.30-12.30).
 Παρουσίαση στο «Δελασάλ» της κοινής εργασίας των μαθητών της Στ΄Δημοτικού και
της Α΄Γυμνασίου, με βάση το λογοτεχνικό έργο του Sir A.C. Doyle “The Speckled
Band” για το μάθημα των Αγγλικών.



Παρασκευή, 7-4-2017:
 Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών της Α΄Λυκείου των τμημάτων επιλογής του
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, όπου θα παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
(8.50- 13.30).
 Λήξη μαθημάτων για τις διακοπές του Πάσχα στις 14.00. Τα τμήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας του Λυκείου και οι όμιλοι δράσης και δημιουργικότητας θα λειτουργήσουν
κανονικά.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών θα γίνουν στη Σχολή ενισχυτικά μαθήματα στα
Γαλλικά και στα Αγγλικά σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα μοιραστεί στους
ενδιαφερομένους μαθητές.

Οι Frères, η γενική διεύθυνση της Σχολής,
οι διευθύνσεις γυμνασίου & λυκείου,
το διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
σας εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!



Δευτέρα, 24-4-2017:
 Έναρξη μαθημάτων μετά τις γιορτές του Πάσχα.
 Παρουσίαση των Ερευνητικών εργασιών Α΄και Β΄Λυκείου στους μαθητές των τάξεων
αυτών (13.00-14.30).
 Στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας για το Γυμνάσιο (24-28/4/2017),
προγραμματίστηκε ομιλία της παιδιάτρο κ. Ξεκαλάκη από το Κέντρο Υγείας Παιδιού
στους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου με θέμα: «Διατροφή στην εφηβεία».



Τρίτη, 25-4-2017:
Επίσκεψη ομάδας μαθητών Λυκείου από το λασαλιανό σχολείο «Saint Jojeph» της Σμύρνης
στη Σχολή μας. Οι μαθητές του Λυκείου θα παρακολουθήσουν την αγγλόφωνη θεατρική
παράσταση που έχει ετοιμάσει η ομάδα των Τούρκων μαθητών (11.00 – 12.15).



Τετάρτη, 26-4-2017:
Παρουσίαση των δημιουργικών εργασιών των μαθητών της Α΄Λυκείου στους μαθητές της
τάξης τους (10.30 – 11.15).

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

