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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς,


Πέμπτη, 1-2-2018:
Επίσκεψη του Πρέσβη της Γαλλίας στο σχολείο. Συνάντηση με μαθητές, καθηγητές και
διευθυντές της Σχολής.



Παρασκευή, 2-2-2018:

Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων Επιλογής Καλλιτεχνικής Παιδείας της Α΄Λυκείου και
του Σχεδίου της Γ΄Λυκείου στο «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» (Fix) προκειμένου να
ξεναγηθούν στην έκθεση «Face forward into my home» (11.00 – 12.30).

Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων Προσανατολισμού Θετικών σπουδών της Β΄και
Γ΄Λυκείου στο Κέντρο Πολιτισμού «΄Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος», όπου θα
παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα: «Η ηλιακή ενέργεια και ένας κόσμος σε
διαρκή κίνηση» και «Στο κατώφλι της Αρχιτεκτονικής» (9.00 – 12.00).



Σάββατο, 3-2-2018:
 Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Βιολογίας για μαθητές Λυκείου.
 Συμμετοχή μαθητών Λυκείου σε διαγωνισμό γραφής και δραματοποίησης στα Γαλλικά στη
Σχολή Ουρσουλινών Ψυχικού.



Δευτέρα, 5-2-2018:
Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄Γυμνασίου στο «Planet Physics» (9.00-11.00).



Τρίτη, 6-2-2018:
Παράδοση ελέγχων με τη λήξη του Α΄Τετραμήνου στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.



Τετάρτη, 7-2-2018:
 Ομιλία του π. Βασιλείου Θερμού στους μαθητές του Λυκείου (11.30-13.00)
 Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄Λυκείου για την πενθήμερη εκδρομή τους στην Πράγα
(13.00-13.45)
 Στις 18.30-20.30 οι καθηγητές της Σχολής θα είναι στη διάθεση των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου, προκειμένου να τους ενημερώσουν για την
πρόοδο και την επίδοση των παιδιών τους κατά το Α΄ τετράμηνο.



Πέμπτη 8 έως Δευτέρα 12-2-2018:
Πενθήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄Λυκείου στην Πράγα. Συνοδοί καθηγητές: κ.
Γεωργατζά, κ. Οικονόμου και κ. Κοκκίνου.



Παρασκευή, 9-2-2018:
Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος επιλογής Διαχείριση Φυσικών Πόρων της Α΄Λυκείου
στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού στην Ψυττάλεια.



Σάββατο, 10-2-2018:
Αποκριάτικο πάρτι Γυμνασίου στο κλειστό γυμναστήριο της Σχολής (20.30-23.30).



Δευτέρα, 12-2-2018:
Επίσκεψη των μαθητών του Ομίλου Harvard στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. προκειμένου να
συνομιλήσουν με διπλωματικό ακόλουθο εν όψει του συνεδρίου Model Congress Europe
(11.00 -12.30).



Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16-2-2018:
Εκπαιδευτικό ταξίδι 15 μαθητών της Γ΄Γυμνασίου στο Παρίσι στο πλαίσιο αδελφοποίησης με
το Λασαλιανό Σχολείο “Passy Buzenval”.



Τετάρτη, 14-2-2018:

Τέστ προσομοίωσης Γαλλικών για τους μαθητές του Sorbonne C1 και Sorbonne C2.

Στις 18.30-20.30 οι καθηγητές της Σχολής θα είναι στη διάθεση των γονέων και
κηδεμόνων των μαθητών του Λυκείου, προκειμένου να τους ενημερώσουν για την
πρόοδο και την επίδοση των παιδιών τους κατά το Α΄ τετράμηνο.



Δευτέρα, 19-2-2018:
Αργία – Καθαρά Δευτέρα.



Παρασκευή, 23-2-2018:
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΣΕΠ για τους μαθητές του Λυκείου με στόχο την
ενημέρωσή τους σχετικά με τις Σχολές, τη φύση των επαγγελμάτων, τους επαγγελματικούς
χώρους και την αγορά εργασίας.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

