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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Εκδηλώσεις και δράσεις του σχολείου μας  

 

 Καθημερινά στο σχολείο αντιμετωπίζουμε φαινόμενα 
διαπληκτισμών, βίας κ.λ.π. ανάμεσα στους μαθητές, άλλα πιο ασήμαντα, άλλα σοβαρότερα. Ποιος 
χτύπησε ποιον; Ποιος κορόιδεψε; Γιατί; Ποιος φταίει; κ.α.  

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο. Η ημέρα 
αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να 
ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και 
εναντίον των μαθητών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων 
και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
Με αφορμή την ημέρα αυτή, θα αφιερώσουμε στο σχολείο μας χρόνο, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 
2020. 
κατά τμήματα δράσεις-συζητήσεις- παρουσιάσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και 
σχολικού εκφοβισμού. 
 
 
 
 
Δίδεται η ευκαιρία να γνωρίσουν οι γονείς την παιδαγωγική υπεύθυνη της περιφερείας μας και να 
θέσουν απορίες, ερωτήματα και προβληματισμούς. 
Στη συνέχεια, για όποιον επιθυμεί, υπάρχει η δυνατότητα προβολής ενδιαφέρουσας ταινίας. 

 

 Η 2α Απριλίου έχει καθιερωθεί επίσης, ως παγκόσμια ημέρα Παιδικού Βιβλίου.  
Με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας  

 
 
 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί κ.α. θα διαβάσουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά βιβλία, ενώ ενδιάμεσα 
θα  απολαύσουμε μαθητές μας, που αγαπούν την τέχνη, σε μίνι «ρεσιτάλ» μουσικής. Παράλληλα θα 
εκτεθούν εικαστικές δημιουργίες μαθητών με θέμα το βιβλίο. 

 

 Για την τελευταία εβδομάδα πριν τις πασχαλινές διακοπές  προγραμματίζεται 
  

 
 
Δυστυχώς, στις ημέρες μας η νεοπλασία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στο άμεσο ή στο ευρύτερο περιβάλλον.  
Στην εκδήλωση θα γίνει εισήγηση από διάφορους ειδικούς, ιατρό, ψυχολόγο κ.α. καθώς και 
οικογένεια που πέρασε με επιτυχία μέσα από αυτήν την δοκιμασία, όταν η 13χρονη κόρη τότε και 
26χρονη δημοσιογράφος σήμερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με την ασθένεια. 
(https://www.lifo.gr/articles/opinions/270000/pos-oi-goneis-moy-voithisan-na-kseperaso-ton-karkino) 
Περισσότερα θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

Ο Δ/ντης & το διδακτικό προσωπικό  
Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για θέματα λειτουργίας του σχολείου μας στο ιστολόγιο του σχολείου μας  

http://blogs.sch.gr/6dimgl/                                                                           

Στο πλαίσιο αυτό,  την  Δευτέρα  9 Μαρτίου  2020 και ώρα 18.30΄ το απόγευμα, έχουμε 

προσκαλέσει στο σχολείο μας την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (πρώην Σχολική 
Σύμβουλος) του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και υπεύθυνη των 
σχολείων της Γλυφάδας, κυρία Χριστοπούλου Έφη. Η κυρία Χριστοπούλου θα εισηγηθεί το θέμα 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ και ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 οργανώνουμε ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 

εκδήλωση με θέμα «Νεοπλασία στην οικογένεια». 
 (πιθανότερη ημερομηνία η Τετάρτη 8 Απριλίου) 
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