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               ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ζωγραφική χριστουγεννιάτικης κάρτας»

Η   Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας,  διά  της  Υπεύθυνης  Σχολικών
Δραστηριοτήτων, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη δημιουργία των επίσημων ευχετήριων
καρτών που  θα αποσταλούν ενόψει των εορτών.

 Οι εικαστικές δημιουργίες των μαθητών και των μαθητριών, πάντα αναδεικνύουν το
χαρμόσυνο  μήνυμα  των  γιορτινών  ημερών,  καθώς  χαρακτηρίζονται  από  φαντασία,
δημιουργικότητα  και  έμπνευση.  Αξιοσημείωτη  είναι  η  καθοδήγηση  και  η  συμβολή  των
εκπαιδευτικών στο  τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι  κάρτες των μαθητών και  των μαθητριών
διακρίνονται  για την πρωτοτυπία  τους και  αποτυπώνουν το «πνεύμα» των Χριστουγέννων
κάθε χρόνο.

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να αποστείλει φωτογραφίες των  έργων των φοιτούντων
μαθητών και των μαθητριών. Οι φωτογραφίες μπορεί να αφορούν σε ομαδικά ή ατομικά έργα
που  θα  δημιουργηθούν  με  διάφορα  υλικά  (μαρκαδόροι,  κηρομπογιές,  κ.ά.) και  διάφορες
τεχνικές  (κολάζ).  Επιπρόσθετα,  σε  κάθε  έργο  μπορεί  να  αναγράφεται  μια  ευχή  που  θα
αποτελείται  από μία ή  δύο προτάσεις.  Το  ονοματεπώνυμο,  η  τάξη  και  η  σχολική μονάδα
φοίτησης των μαθητών και των μαθητριών θα αναγράφονται σε  διαφορετικό σημείο, ώστε να
μην είναι εμφανή, με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  όλοι  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  και  όλες  οι
συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί, οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες και
όλες οι σχολικές μονάδες  θα λάβουν Έπαινο συμμετοχής.

Η  υποβολή  της  συμμετοχής  θα  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά  στη  Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, υπόψη της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο
email: sxoldraslar  @  gmail  .  com  . Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου
2021.

                                                                                             
                                                                            Η  Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

                                                                           
                                                                                                              Αικατερίνη Καραγιώργου
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