
                                            

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------- 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

  
Λάρισα,  24-3-2021 

 
 Α. Π. : 2466 

 
Ταχ. Δ/νση    : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Τηλέφωνο     : 2414409871, 6976552455 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες 
και  Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών 
Σχολείων  Π.Ε. Λάρισας 

ΚΟΙΝ : 1.Περιφερειακή Δ/νση  Εκπ/σης 
Θεσσαλίας, 

2. Σ.Ε.Ε. Αειφορίας Θεσσαλίας,  

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε εκδήλωση Βράβευσης της A/θμιας Εκπ/σης Λάρισας» 
 
Η Δ/νση A/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, σας ενημερώνει ότι προγραμματίζει διαδικτυακή εκδήλωση με σκοπό τη 
βράβευση σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών-τριών που έλαβαν μέρος ή 
διακρίθηκαν σε Διαγωνισμούς, Προγράμματα Δραστηριοτήτων, Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
ή άλλες δράσεις. 

Με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής, της επιβράβευσης καθώς και 
της ανταλλαγής Καλών Πρακτικών που υλοποιούνται στα σχολεία μας κι αφού σας 
συγχαρούμε για μια ακόμη φορά για τις εξαιρετικές δράσεις που υλοποιείτε με τους/τις 
μαθητές/τριες σας, σας καλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί 
και να καταγράψετε τη συμμετοχή ή και τη διάκρισή σας, τη μορφή εκδήλωσης/δράσης 
(π.χ. διαγωνισμός, εθελοντική δράση, ευρωπαϊκό πρόγραμμα κλπ), τον διοργανωτή φορέα 
ή τους συνδιοργανωτές φορείς, την περιοχή εμβέλειας της δράσης/εκδήλωσης και  μια 
συνοπτική περιγραφή της εκδήλωσης/δράσης. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατεθεί χρόνος σε όλα τα σχολεία, τα οποία  
θα συμμετάσχουν, να μιλήσουν για την εμπειρία και το «έργο» της συμμετοχής ή και της 
διάκρισής τους. 

Κατόπιν, τα Βραβεία για τη συμμετοχή ή τη Διάκριση που θα σταλούν στα σχολεία 
θα αφορούν:  

Α. Ατομική συμμετοχή/διάκριση: Μαθητή/τριας, Εκπαιδευτικού, Εκπαιδευτικού 
τάξης, Δ/ντη/ντρια, Προϊστάμενου/η Σχολικής Μονάδας και  

Β.  Συλλογική συμμετοχή/ διάκριση: Τάξης/τμήματος, Σχολικής Μονάδας 
Σας παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι/ες οι εκπ/κοι των σχολείων σας και 

όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν έως τη Δευτέρα 5/4/2021 την φόρμα στο 
σύνδεσμο: https://forms.gle/cUmDyCUBW2c7VJQX9 

                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΚΟΥΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 

https://forms.gle/cUmDyCUBW2c7VJQX9
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