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ΘΕΜΑ:

Λογοτεχνικός Μαθητικός Διαγωνισμός
με τη συνεργασία του Μορφωτικού Συνδέσμου του ΦΑΡΟΥ Βαρβασίου

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, όπως κάθε χρόνο, διενεργείται ο μαθητικός διαγωνισμός με
τη συνεργασία του ΦΑΡΟΥ Βαρβασίου, το Δ.Σ. του οποίου έχει την φροντίδα για την αθλοθέτηση και την
επίδοση των βραβείων.
Φέτος, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την
τη Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 στο Γυμνάσιο
(με Λ.Τ.) Βολισσού και αφορά μαθήτριες και μαθητές της Β΄ Λυκείου των σχολείων του νομού μας.
μας
Η όλη διοργάνωση θα συνδυαστεί με εκπαιδευτική εκδρομή. Για τούτο, οι μαθητές που θα μεταβούν στη
Βολισσό με ειδικό πούλμαν, θα παρακολουθήσουν μια ειδική ξενάγηση.
Το Μικρασιατικό Σωματείο, μεταξύ των άλλων πολλών δράσεών του, διατηρεί ζωντανή στη μνήμη
μας τη ζωή στις Πατρίδες της Ιωνίας και της Αιολικής γης, προσφέροντας στη νέα γενιά ευκαιρίες γνώσης
και συμμετοχής.
Τα βραβεία που αθλοθετεί το Δ.Σ. του ΦΑΡΟΥ είναι τα εξής:
1ο βραβείο:

600 ευρώ

2ο βραβείο:

450 ευρώ

3ο βραβείο:

300 ευρώ

Οι κκ. Διευθύντριες/-ντές των Σχολείων παρακαλούνται, με όποια διαδικασία νομίζουν, να
επιλέξουν έως 5 μαθητές/-τριες ανά Λύκειο και να δηλώσουν τα ονόματά τους στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων) μέχρι τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου
2013. Μαζί με τα ονόματα των μαθητών, να δηλώνεται και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με τους
κηδεμόνες τους. Να δοθούν, επίσης, 2-3 ονόματα αναπληρωματικών μαθητών/-τριών.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της ημέρας θα δοθούν την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί στους μαθητές και τις μαθήτριες ότι την ημέρα του διαγωνισμού
η αρμόδια επιτροπή θα ενημερώσει τα σχολεία τους για την προσέλευσή τους ή την απουσία τους από το
διαγωνισμό.

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης
Τ.Υ.
Ευτυχία Βλυσίδου

