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Στην εποχτj μαò ο ρυθμüò παραγωγÞò'τηò νÝκò γνþσηò εßιιαι ταχý-
ταποò. Στο συνεχþò 6ιαμορφουμεγο )τυωστικü τοπßο το σχολεßο πρÝπει
συνεχþò ºα προσαρlιοζεται. IQ αυτü γατß οι μαθητÝò γßνοwαι 6Ýκτεò

ξÝυων κκι.ποικßλων πληροφοριþν, που εισ!ΜΜυν mο σχοΚßο χωρßò
προγραμματισμü,

Κατω κιτ' αlιτα τα 6ε6ομÝνα το !fuι6αγω7ικü Ινστιτοýτο εισÞγκγε
σε πλοτικü επßιτε6ο στη,ι εκsταß6ευση τηý «ßυÝλικτη ζþνη τωτ κκινο-
τüμωυ 6ρασεων» σ' üλsò τιò βαθμß6εò

to ΓυμνÜσιü μαò εßναι Ýνα απü τκ 54 σχοΚßα που υλοποιοýυ πλα-
τικÜ το πρüγραμμα, üπωò þ (πουργεßο !Τη6εßαò τκ επÝΜξε,

Για το σχολικü Ýτοò 2001-2002 οι μαθητÝò του )τμψασßου με τηφ κκ-
θοδÞγlση των καθηγητþν τουò υλιποßησαν ποΧΜò πολυθεματικÝò ερ-

γασßεò, Μια αιτ' αυτÝò εßυαι και η εργασßα «*tÜη μου με τα λουλου6ιω,,
τα αιτοτεΜσμαπα τηò οποßαò παρουσιÜζοwαι στο 6ιÞμερο 17 και 18
Μαßου. Για την ολοýτ)ρωστß τηò οι μαθητÝò 6ιαjασκν ποßηση κκι λο-

γοτεχνßα, ζωγρκφισκν, τραγοý6η _qrv, 6ραμκτοποßησκγ Ýθιμα, φωτο-
γραφησòτν τητι þνοιξη και τκ λουΜý6ια τηò. ζ,ι επει6Þ το σχολεßο εßναι
οργκνικü κομμÜτι τηò κοινωιιßαò, ζτjτησε τη συυεργασßα με εξωσχ:ολι-
κοýò κοινωυκοýò φορεßò, üπωò οι βιβλιοθιμεò του Θελ,Oεwου, ο η7ορ-

φωακüò ¼μλοò, το τμÞμα τηò %"ουσικýò ψροπαι6εßαò και το η4!|ý{.
º(_ι αυτü εßνm το πιο σημκwικü: η συνεργασßα 6ταφορετικþιι ηλικιþν,
μαθητþν üλων των βαθμßδωυ τηò εwταß6ευσηò ( ιη)πια, μαθητÝò 6ημο-

τικοý, Ýφη!οι) κχι ενηλßκωο,
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* Δρκματοποßηση του ξ}ηδwα wτü μαýÞτρ¸ò τηò
Γ' Γυμνασßου, βασισμwη σε κεßμειτο ττlò καò ¶-
θη, Üò Ιζινßκου - 1(μκοýλι1

ß. «'flνοιξτ1 τρισαγwπlτη» ποßημαc του Γ. Δ ροσßιη1
ξ. gγιýθοι κm , . , ιßλλα γα τα λουλοý6ια
* ftοιÞματα « *rΙμ*ο γα λουλοý6ιαc που αrταγ-

γÝfuw κm 6ιαβιßφw μαθÞτρ¸ò τηò Γ' Γυμτια-
' σßου
* φουλαý6ια km mθÝρι^α Ýλmω» Ι ι ι
* ΙΙmδικÞ - ε9ηβικÞ χορωδßα

, ΠαρÜλληλεò εκ6ηfuhσαò
* ¸κθεση ζrγρ«φr«Þò των ψημιjπων του fuI.O.Φ.

μ θÝμα dΓa λουλρý6ια σττlτι ýχνη»
ý ¸κθεση φωτογραφßιcò με θÞι.α Φουλοý6ια στα

9Τýριm» του 6ασικοý tτη fitwτασπαιιοý


