
Ενημέρωση για έναρξη Ομίλων και διαδικασία επιλογής 

Δευτε ρα 11/10/21 

1.Ένα σχολείο για όλους 14.00-15.30 

2. Φωτογραφία 

14.00-14.10 θα δοθούν διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με 

την διαδικασία επιλογής. 

 Τα υποψήφια νέα μέλη του Ομίλου Φωτογραφίας για την 

είσοδό τους στον Όμιλο παρακαλούνται να στείλουν στο e-mail 

της κας Δαβάκη ( constantinadavaki@gmail.com ) δύο 

φωτογραφίες, μία τραβηγμένη σε εξωτερικό περιβάλλον και 

μία σε εσωτερικό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Και στις δύο 

περιπτώσεις το θέμα είναι ελεύθερο. Η τελική επιλογή των 

υποψηφίων θα ανακοινωθεί στις 22 Οκτωβρίου στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου. Τα μαθήματα του Ομίλου 

ξεκινούν τη Δευτέρα  25 Οκτωβρίου 2021 στην Αίθουσα 

Πολυμέσων στις 14:05 μμ. 

Τρί τη 12/10/21 

1.Μαθηματικά και Κατασκευές 14.00-15.30 

2. Αλφάβητο των Μαθηματικών τεστ επιλογής 14.00-14.45 

Έναρξη 19/10/21 

Τετα ρτη 13/10 

1.Πειράματα 14.00-14.30 Συνάντηση γνωριμίας 

2.Εικαστικά 



Για τη διαδικασία επιλογής, έχουν αναρτηθεί οδηγίες στην 

ηλεκτρονική τάξη του Ομίλου (ανοιχτή με εγγραφή). Την 

Τετάρτη 13/10 επίλυση αποριών  για την Α και Β τάξη 13.20-

14.00, 14.00-14.30 για τη Γ τάξη.  Έναρξη 20/10/21 

3.Υγεία και ευεξία 

Στις 13/10 θα γίνει συνάντηση με τα παιδιά που δήλωσαν 

αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων στις 13:20 και για 

περίπου 20'-30' στην αυλή του σχολείου (μπροστά στο χώρο 

του γυμναστηρίου). Θα αναλυθεί στα παιδιά η θεματική του 

ομίλου και ο τρόπος επιλογής τους (δημιουργία αφίσας) 

εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας. Θα δοθεί  χρονικό 

περιθώριο 5 ημερών ώστε να δημιουργήσουν την αφίσα. Στις 

19/10 θα αναρτηθούν τα ονόματα στο χώρο του σχολείου και 

ο όμιλος θα ξεκινήσει στις 20/10. 

4.Θέατρο  

Έναρξη 20/10/21 λόγω υποχρεώσεων της εκπαιδευτικού στο 

Εράσμους 

5. Αρχαία μέσα από comics 

 Έναρξη 20/10/21 λόγω υποχρεώσεων της εκπαιδευτικού  στο 

Εράσμους 

Πε μπτη 14/10/21 

1.Τέχνη και Πολιτισμός   14.00-15.30 

Θα προσέλθουν όλοι οι μαθητές/τριες που έκαναν αίτηση 

 



Παρασκευη  15/10/21 

1.Κινηματογράφος  Τεστ επιλογής 13.30-14.00 

2.Βιοκλιματική αρχιτεκτονική 13.20-14.30 συνάντηση 

γνωριμίας, όπου θα δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία 

επιλογής. 


