
                                                                                  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εκδηλώσεις παρουσίασης πολιτιστικών προγραμμάτων»  

 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις  

«ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2016» 

που διοργανώνει δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων σε συνεργασία με το Θέατρο 
«ΑΘΗΝΑΙΟΝ» και τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης, που υλοποίησαν εγκεκριμένα 
Πολιτιστικά Προγράμματα.  

Στόχος αυτών των εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται για δέκατη τρίτη συνεχόμενη χρονιά, 
είναι αφενός, η παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό των αποτελεσμάτων των εγκεκριμένων 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν στα σχολεία της Διεύθυνσης το τρέχον 
σχολικό έτος κι αφετέρου, η παρακολούθηση από μαθητές και εκπαιδευτικούς των 
παρουσιάσεων άλλων σχολείων, για την ανάπτυξη μιας γόνιμης πολιτιστικής ανταλλαγής. 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τις οδηγίες 
συμμετοχής σε αυτές και τις σχετικές Βεβαιώσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολεία.   

Παρακαλείσθε, όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων σας.  

 

 

  

 

 

  

 

 

                            Θεσσαλονίκη 19 -5-2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αρ. Πρωτ.: 14269 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ   
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.      
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

 

  
   
     Ταχ. Δ/νση: Κατσιμίδη & Μήλου 33     
     Ταχ. Κώδικας: 54638 Θεσσαλονίκη  ΠΡΟΣ: Δ/ντές/ντριες Δημ. Σχολείων και          
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Προϊσταμένους/νες Νηπιαγωγείων 
     Τηλέφωνο: 2310-954114          
     Φαξ: 2310-954112  ΚΟΙΝ: 

 

1.  Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
     Ηλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr  Κεντρικής Μακεδονίας  
     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr         2. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

Θεσσαλονίκης           

Η Διευθύντρια της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 

 

 

Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
«ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2016» 

 
 

1. Προσέλευση  

Οι εκδηλώσεις είναι πολιτιστικές και έχουν ως στόχο την προαγωγή της πολιτιστικής παιδείας. 

Ως εκ τούτου, αρχίζουν και τελειώνουν στην προβλεπόμενη ώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να προσέρχονται 15’ πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και να αποχωρούν με τη 

λήξη. Η είσοδος - έξοδος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πρέπει να αποφεύγεται.  

 

2. Υλικοτεχνική υποδομή στις εκδηλώσεις  

Το θέατρο «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» διαθέτει 

 Κλιματισμό 

 Προβολέα και videowall 

 3 πυκνωτικά μικρόφωνα  

 2-3 ασύρματα/ενσύρματα μικρόφωνα 

 Δυνατότητα κρεμάσματος έως τριών παράλληλων σκηνικών 

 Πρόσβαση για ΑμεΑ 

Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σκηνικά, ήχο ή/και φωτισμό, 

παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στο τηλ: 

2310954111, 114 και 6946119689. Τα τμήματα, που συμμετέχουν με ταινίες μικρού μήκους, θα 

πρέπει να αποστείλουν την ταινία τους μέχρι την Τετάρτη 25-5-2016 στο  email: 

terzitanou12@gmail.com ή να την παραδώσουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

 

3. Αναμνηστικά Διπλώματα και Βεβαιώσεις Συμμετοχής 

 Εκδηλώσεις εντός σχολείων: Ο πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων καθιστά 

αδύνατη την έκδοση όλων των αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής και των 

βεβαιώσεων από τη Διεύθυνση. Ως  εκ τούτου,  σας αποστέλλονται συνημμένα το 

Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής των μαθητών, η Βεβαίωση του σχολείου και η 

Βεβαίωση των εκπαιδευτικών, με την παράκληση της δικής σας συνδρομής στην 

εκτύπωση. Σε περίπτωση αδυναμίας, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με την 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων.  

 Εκδηλώσεις στο Θέατρο «ΑΘΗΝΑΙΟΝ»: Τα Αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής των 

μαθητών, οι Βεβαιώσεις των σχολείων και οι Βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών θα 

εκτυπωθούν από τη Διεύθυνση σε ασπρόμαυρο και θα απονεμηθούν την ημέρα της 

παρουσίασης του κάθε σχολείου. 

 

4. Υλικό εκδηλώσεων 

Με τη λήξη των εκδηλώσεων, θα αναρτηθεί ένα Power Point στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

(http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/18-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/122-

ekdiloseis-parousiasis-politistikon-programmaton-sxoleio-kai-politismos).  

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν μέχρι τις 20 Ιουνίου 2015 είτε 

σύντομα σχόλια (10-15 σειρές) των μαθητών τους και δικά τους για τη συμμετοχή τους στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, είτε 2 φωτογραφίες από την εκδήλωση. Επιπροσθέτως, μπορούν να 

αποστείλουν τη δική τους ξεχωριστή πρόσκληση ή το πρόγραμμα για την εκδήλωσή τους. 

http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/18-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/122-ekdiloseis-parousiasis-politistikon-programmaton-sxoleio-kai-politismos
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/18-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/122-ekdiloseis-parousiasis-politistikon-programmaton-sxoleio-kai-politismos
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