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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ


Πέμπτη, 1-03-2018:

Θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικός περίπατος.

Το Γυμνάσιο θα επισκεφθεί τους εξής προορισμούς:
Α΄Γυμνασίου
Β΄Γυμνασιου
Γ΄Γυμνασίου


Βιομηχανικό Μουσείο Λαυρίου Εκπαιδευτικά προγράμματα «Εργαλεία,
μηχανές και τα ορυκτά στην καθημερινή μας ζωή».
Βιομηχανία Fix, Pιτσώνα Ευβοίας.
Εταιρεία Αττική Kirnon Logistics SA, Ασπρόπυργος

Το Λύκειο θα επισκεφθεί Πανεπιστημιακά ιδρύματα των Αθηνών:
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πάντειο
Πανεπιστήμιο.



Παρασκευή, 02-03-2018:

Συμμετοχή μαθητών της Β΄και Γ΄Λυκείου στη Διημερίδα Βιολογίας 2018 με τίτλο: «Η κοινωνία
συναντά τη σύγχρονη Βιολογία» στο Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά (10.00 -12.00).

Στο πλαίσιο προώθησης της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου διάβασαν το βιβλίο της κ. Ε.
Δικαίου με θέμα : «Ο άνεμος στα μαλλιά της» και θα παρουσιάσουν τις δημιουργικές εργασίες τους σε
εκδήλωση στην οποία είναι προσκεκλημένη η συγγραφέας.



Πέμπτη, 08-03-2018:
Επίσκεψη του τμήματος Α1 Γυμνασίου στις «Αστικές Πύλες», όπου οι μαθητές θα παρακολουθήσουν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.



Παρασκευή, 09-03-2018:

Αναχώρηση της ομάδας των μαθητών του ομίλου Harvard για Μαδρίτη, όπου θα συμμετάσχουν στο
31ο συνέδριο Harvard Congress Europe 2018.

Αναχώρηση ομάδας μαθητών της Α΄και Β΄Λυκείου για Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό ρητορικής γαλλικής γλώσσας «Conseil des jeunes Citoyens».



Σάββατο, 10-03-2018:
Συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου στον Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης 2018».



Κυριακή, 11 έως Τετάρτη, 14-03-2018:
Θα διεξαχθεί η Β΄φάση του προγράμματος ανταλλαγής εκπαιδευτικών πρακτικών ανάμεσα σε καθηγητές
του «Saint-Paul» Πειραιά και καθηγητές του «Saint Joseph» Σμύρνης με θέμα «Καλές πρακτικές στη
διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής ως ξένων γλωσσών».



Δευτέρα, 12-03-2018:
Στο πλαίσιο προώθησης της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές της Β΄Γυμνασίου διάβασαν το βιβλίο του
κ. Κ. Πατσαρού με θέμα : «Ο άνθρωπος φωτιά» και θα παρουσιάσουν τις δημιουργικές εργασίες τους σε
εκδήλωση στην οποία είναι προσκεκλημένος ο συγγραφέας.



Τετάρτη, 14-03-2018:
Μουσικο-θεατρική εκδήλωση με θέμα : «Δικαίωμα στη ζωή» (DROIT A LA VIE), που διοργανώνεται από το
Γυμνάσιο της Σχολής και το τμήμα Γαλλικών Σπουδών στις 19.00 στο Θέατρο της Σχολής (Κουντουριώτου
229-231).



Πέμπτη, 15-03-2018:

Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος προσανατολισμού Οικονομικών Σπουδών της Γ΄Λυκείου σε
ενημερωτική εκδήλωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η χορωδία θα επισκεφθεί το θέατρο «Καλουτά» για να παρακολουθήσει μουσική παράσταση «Jazz
Band» υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.



Παρασκευή, 16-03-2018:

Συμμετοχή των μαθητών του Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού της Β΄Λυκείου στο διαγωνισμό
Αρχαίων Ελληνικών των μαθητών των Ελληνογαλλικών Σχολείων στη Σχολή Ουρσουλινών Ψυχικού.

Στο πλαίσιο προώθησης της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου διάβασαν το βιβλίο του
κ. Κ. Στοφόρου με θέμα : «Η Πέμπτη πόλη των Δωριέων» και θα παρουσιάσουν τις δημιουργικές
εργασίες τους σε εκδήλωση στην οποία είναι προσκεκλημένος ο συγγραφέας.



Σάββατο, 17-03-2018:

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και
τον Σύλλογο Αποφοίτων, η Σχολή διοργανώνει και φέτος πρωινό αιμοδοσίας από 09.30-13.00.
Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της σχολής
(κ. Χαλαβατζή) για να συμπληρώσουν δήλωση συμμετοχής.

Θα πραγματοποιηθεί ο 32ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Χημείας για μαθητές Λυκείου.

Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθηματικών «Kangaroo» στις εγκαταστάσεις της Σχολής
(09.00-11.00).



Τρίτη , 20-03-2018:
Συμμετοχή ομάδας μαθητών της Β΄ Λυκείου στο πρόγραμμα προχωρημένων μαθημάτων Φυσικής
Σωματιδίων «Masterclass 2018» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (9.00-17.00).



Πέμπτη, 22-03-2018:
Εορτασμός 25ης Μαρτίου για το Γυμνάσιο (11.00-12.00) και για το Λύκειο (12.15-13.00).



Παρασκευή , 23-03-2018:
Το σχολείο θα είναι κλειστό λόγω της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.



Σάββατο, 24-3-2018:
Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Καραϊσκάκη από τους σημαιοφόρους και παραστάτες Γυμνασίου και
Λυκείου.



Κυριακή, 25-3-2018:
Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα συμμετάσχουν στην παρέλαση για την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου. Η εκκίνηση των μαθητών θα γίνει από την αυλή της Σχολής.



Τετάρτη, 28-3-2018:

Παρουσίαση κοινού διασχολικού προγράμματος από μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και της Στ΄
Δημοτικού των σχολείων Δελασάλ και Παιδαγωγικής στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας με θέμα :
“Book worms 2018”.

Εκκλησιασμός μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στον Ιερό Ενοριακό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά.



Παρασκευή, 30-3-2018:

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ στους μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου από τον Θεατρικό ΄Ομιλο της Σχολής.

Λήξη των μαθημάτων για τις διακοπές του Πάσχα. Οι Όμιλοι δράσης και δημιουργικότητας θα
λειτουργήσουν κανονικά.



Σάββατο 31 και Κυριακή 1/4/2018:
Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ στο κοινό (μαθητές,
γονείς, απόφοιτους και φίλους) από το Θεατρικό ΄Ομιλο της Σχολής (ώρα έναρξης: 20.00, χώρος: Θέατρο
της Σχολής (Κουντουριώτου 229-231).

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

