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Πqog
Tον αξι6τLμoν κ. ΙιΙικ6λαoν Tqlιπ6δην,
Διδακτoqlα Koινcυνιoλογiα g, Σγoλκ6 Σf μβoυλo
Φυoικξ { Aγcυγξe AρdΘμ αζ & B βαΘ μ ι-αg'Εκπαιδ ειioεcυq
B' Διευθfναεcυq AΘηνcυν.
ELq Aθηναq.

Aξι6τιμε κfqlιε Σf μβουλε,

Aπ6 τLg oελiδεq τoΟ

διαδικτυoυ

εlδαμε πQoσωπικα oαq oτotγε7α καL tκαμαqωααμ ε τLg απoυδ€q
καL roυζ κ6πoυ9 πod tγετε πqoσωTuΚωζ καταβαλλει. γι'α την
αναβαΘμιoη τηe Παιδεiαq εLg τ6ν T6πo μαζ κα[ εiλικqινcυg ααg

συγχαLQoμε.

Πιατεfoμεν 6μ'ζ, 6τt, τα "αεμιναqlια 'ΥLA δλoυq τoιiq
'Eκπαιδευτικοf

αΘμι-αq

καL

ΔευτεqlοβαΘψαq
'Η Υoga oτην 'EκπαiδεUσΤ]>>z τα oπoΙα i1ουν
πQoγQαμματιαΘεT για τLq 19 καL 20 Σεπτεμβqlloυ 2009, εLq την
Γεqμανικη Σ1ολη Aθηνrυν, δπ6 τξν ευΘιiνη σσζ, εiναι πoλυ
λεπτ6ν καL κqliαιμoν Θtμα, τo δπoTον απαtτεΙ' πqoαo1η κα(
διακqlιαη.
Πιατεf oβtV, ακ6μη, 6τt, yLa πoλλoυg λoγoυg, τoυq
δπoioυζ δ6ν εκΘ€τoμε τcbqα, η υπ6θεoη τcυν ΣεμιναqlLcον αiτc,lν
πq€πει να oταματηoεικατα τq6πoν αμεooν.
Σαq παQαΚαλoδμε πoχυ να δεiτε τ6 Θtμα αυτo μ6 την
πqooo1η καL διαlcqlιαη την 6πoLαν θxετε δq δπευθυνoq
Σ1oλικ69 Συμβoυλoζ.
Aξι6τιμε κilqlιε Σιiμβoυλε,
Σαg iπαναλαψβανoμε κα[ παλιν δτι Οπαq1ει αναγια1κα(
ευΘΟνη να ματαιcυΘεi η δqγανcdση τδν Σεμιναolcυν αυτc,sν γtα
τoυq'Eκπαιδευτικοfq τδν Σ1oλεicυν vαζ.

'Eκπα|δευσηζ.
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M6νo ΥLa να μπoqlεΙτε doεiq πQoσωπtKωζ να
αξtoλoyηoετε τα oτoι1εια τoΟ Θtγατoq, oαζ iπιoυναπτoμεν
6o

α

oτo tγει"α docυκλε Loντα

L.

Σαg παqακαλoυψε ν α θκτ ιμηα ετε 6oα oαg καταΘ tτoμε καL
να πqlooτατευoετε τodg θκπαιδευτικoιiq καL τoυg μαΘητ6e τξe
Xrυqαq vαζ, απo τtτolεζ πεE)Lπdτειεq κα| dν€qγεLεζ.
€ν Kυqiφ

Φonη

ELqηναToq

Συνη μμ€ν ωζ καταΘ€τoμε:

1. Παqαμ1αγoα Σατυαναντα' Γιογκα N[ντqlα, ΣατυαναντασQαμ

2'
3.
4.

'Ελλαδoe, 1982, o ελLδ εs 123.
ΣατυαναντασQαμ'Ελλαδog, K€ντqo ηe Γιoγκα, oελLδεζL6.
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