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{besps_c}0|1.jpg|2008|1ο βραβείο στους παραδοσιακούς χορούς{/besps_c}

{besps_c}0|2.jpg|2008|1ο βραβείο στον διαγωνισμό μαθητικών εντύπων των ΝΕΩΝ{/besps_c}

{besps_c}0|3.jpg|2008|2ο βραβείο για την ομάδα σύγχρονου χορού{/besps_c}

{besps_c}0|4.jpg|2009|1ο βραβείο στους παραδοσιακούς χορούς{/besps_c}

{besps_c}0|5.jpg|2009|1ο βραβείο για την ομάδα σύγχρονου χορού {/besps_c}

{besps_c}0|6.jpg|2009| Η Παιδεία αλλάζει τον κόσμο
, διάκριση για το έργο της μαθήτριας Σιαδώρας Παπα

{besps_c}0|7.jpg|2009|Σκηνή
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από το
γιαβραβευμένο
όλους
{/besps_c}
θεατρικό
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{besps_c}0|8.jpg|2010|Λογοτεχνικό εργαστήρι{/besps_c}

{besps_c}0|9.jpg|2010|Η χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου{/besps_c}

{besps_c}0|91.jpg|2011|Λογοτεχνικό εργαστήρι{/besps_c}
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Οι κριτές, ανάμεσα στ΄ άλλα, είπαν:

- Ήταν ένα μάθημα ήθους?

- Σας ευχαριστούμε για αυτό που μας δείξατε?

- Το πιο σπουδαίο είναι ότι είσαστε όλοι σας πρωταγωνιστές
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Λογοτεχνικό εργαστήρι του 2010 , η μαθήτρια Λέκ
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Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Στο

για τις επιτυχημένες και πρωτότυπ

Λογοτεχνικό εργαστήρι του 2012 , η μαθήτρια Σιντ
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