
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής σε εκδήλωση παρουσίασης των εγκεκριµένων προγραµµάτων 

Σχολικών ∆ραστηριοτήτων τους έτους 2021-2022» 

 
Οι Υπεύθυνες Σχολικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν δια ζώσης, διήµερο παρουσιάσεων των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας, 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεµάτων. Οι παρουσιάσεις θα πραγµατοποιηθούν τη  

∆ευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουνίου και ώρες 9.00-12.30 µ.µ. 

στην αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενδεικτική παρουσίαση των δράσεων και παραγόµενων των 

Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά τη φετινή χρονιά και η διάχυσή τους στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και η ζωντανή αλληλεπίδραση των µαθητών µετά από το παρατεταµένο  

διάστηµα εσωστρέφειας που επέβαλαν τα περιοριστικά µέτρα της πανδηµίας. Η εκδήλωση υλοποιείται σε 

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Παιδείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα της. Σε αυτή µπορούν να 

συµµετάσχουν όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυµούν, ανεξαρτήτως ∆ήµου προέλευσης της σχολικής τους µονάδας.  

Η παρουσίαση των προγραµµάτων µπορεί να έχει µορφή µουσικού ή θεατρικού δρώµενου, τραγουδιού, 

αφήγησης, ηλεκτρονικής παρουσίασης ή όποιου άλλου δηµιουργικού εκφραστικού τρόπου/µέσου επιλέξουν οι 

συµµετέχοντες και υλοποιείται αποκλειστικά από τους µαθητές. Η συνολική διαθέσιµη διάρκεια της 

παρουσίασης για κάθε σχολείο θα είναι αυστηρά 15 λεπτά, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να συµµετέχει ο 

µέγιστος δυνατός αριθµός σχολείων.  Τα συµµετέχοντα σχολεία θα χωριστούν σε κλειστές οµάδες των 3-4 ανά 

ώρα παρουσίασης (π.χ. 9.00-10.00 π.µ.), µε κριτήριο τη θεµατική συνάφεια των προγραµµάτων και την 

ποικιλοµορφία του είδους των παρουσιάσεων. Κατά την εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα 

προστασίας.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

 

                          Θεσσαλονίκη,   3/05/ 2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                Αρ. Πρωτ.: 13717 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ   Π.Ε. & ∆.Ε.   

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   

   
      ∆ιεύθυνση :  Κατσιµίδη 74Α ΠΡΟΣ:  

∆ηµόσια & Ιδιωτικά ∆ηµοτικά Σχολεία & 

Νηπιαγωγεία 

      Ταχ. Κώδικας: 54638 Θεσσαλονίκη  

     Πληροφορίες: 
Τσαλίκη Χριστίνα 

Νταή Αθανασία 

Παρασκευά Μαρία 

  

     Τηλέφωνο: 2310-954114 ΚΟΙΝ: 1. ∆ιεύθυνση Παιδείας ∆ήµου Θεσ/νίκης- 

     Ηλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr ΚΟΙΝ: Αντιδήµαρχο Παιδείας κα Κοσµοπούλου 

     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr    2.  1o ΠΕΚΕΣ  Περιφ.  ∆/νσης  Κ. Μακεδονίας 



Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή στο σύνδεσµο 

https://forms.gle/ZFmJhVRGujRRyfQy7 µέχρι και την Πέµπτη 12/5/2022. 

Υπενθυµίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να αναρτηθούν τα µαθητικά παράγωγα που 

προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράµµατός τους, στο site της αντίστοιχης δράσης (Α.Υ./Π.Ε./Π.Θ.) στην 

ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης και στο συνεργατικό ιστολόγιο των Πολιτιστικών Θεµάτων,  στέλνουν τους 

αντίστοιχους συνδέσµους ή αρχεία στις Υπεύθυνες στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Τσαλίκη Χριστίνα: perivallondiki@gmail.com 

ΝταήΑθανασία: nasiantai.politistika@gmail.com 

Παρασκευά Μαρία: paraskeuamaria3@gmail.com    

 

 

 

Ο ∆ιευθυντής Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

 

                                                                                 Μαυρίδης Ανδρέας 

 


