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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓKRΟΤΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά προγραμματίζεται να λειτουργήσει ένας όμιλος μαθητών/τριων 

της Β΄ και της Γ΄ τάξης του σχολείου με θέμα: «Οι Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά συναντούν 

την καθημερινή Ζωή» 

 

Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές/τριές μας να γνωρίσουν τη μαγεία της επιστήμης παίζοντας 

και να μάθουν δημιουργώντας. Εκτελώντας επιστημονικά πειράματα και φτιάχνοντας πρωτότυπες 

κατασκευές, ασκούμενοι στην παρατήρηση, τη διατύπωση υποθέσεων και επιστημονικών 

συμπερασμάτων προσδοκούμε ότι θα εξοικειωθούν με τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά και 

θα καλλιεργήσουν χρήσιμες αναλυτικές και πρακτικές δεξιότητες. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

• η συμμετοχή των μαθητών στην προαναφερόμενη δράση είναι εθελοντική, αποτέλεσμα γνήσιου 

ενδιαφέροντος από την πλευρά τους, το οποίο θα εκφράζεται μέσα από την τακτική παρουσία 

τους στις συναντήσεις της ομάδας και την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητές της. 

Κάθε μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από 8 διδακτικές ώρες ετησίως, 

• για να λειτουργήσει ο όμιλος απαιτείται η συμμετοχή 6 έως 12 μαθητών/τριών. Σε περίπτωση 

μεγάλης προσέλευσης θα γίνει επιλογή 12 μαθητών/τριών με κλήρωση, 

• η λειτουργία του ομίλου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από 

τη λήξη των μαθημάτων, 

• οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου 

κάθε Δευτέρα 14:20 – 15:50. 

 

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση που αφορά στη συμμετοχή ή μη 

του/της μαθητή/τριας στο πρόγραμμα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας. 

 

Επισημαίνουμε ότι για τη συμμετοχή του μαθητή/της μαθήτριας στον όμιλο απαιτείται η έγγραφη 

συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων. 

 

       Με εκτίμηση,  

   Ο Διευθυντής Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

 Ναταλία Δρακωνάκη 

 Γεώργιος Βλάχος                                                                     Μαρία Ντάβαρη  

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Ο/Η υπογραφόμενος/η…………………………..…………………………… κηδεμόνας του/της  

…………………………………………………μαθητ…… του ….. τμήματος του 3ου Γυμνασίου 

Αμαρουσίου δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο γιο μου/στην κόρη μου να λαμβάνει μέρος στις 

συναντήσεις του ομίλου: «Οι Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά συναντούν την καθημερινή 

ζωή», οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου κάθε 

Δευτέρα 14:20 – 15:50. 

Μαρούσι, ………../…../2022 

  

 Υπογραφή κηδεμόνα……………. 


