
                     

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

--------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔIEYΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ     

Λάρισα,  11-4-2022

 Α. Π. : 4627

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, Προϊστάμενες/ους   και  
Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων  Π.Ε. Λάρισας

ΚΟΙΝ : 1.  Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και 
Τυρνάβου
2. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας)
3. Περιφερειακή Δ/νση  Εκπ/σης Θεσσαλίας
4. Δήμος Λαρισαίων- Αντιδημαρχία Πολιτισμού 
& Επιστημών
5. Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας- Διαχρονικό 
Μουσείο

Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο “Μαθαίνω & Παρουσιάζω τον 
πολιτισμό του τόπου μου”»

H  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας,  διά  της  Υπεύθυνης  Σχολικών

Δραστηριοτήτων,  διοργανώνει  το  9ο Μαθητικό  Συνέδριο  «Μαθαίνω  &  Παρουσιάζω  τον

πολιτισμό του τόπου μου», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/5/2022 διαδικτυακά και

την Παρασκευή 13/5/2022 δια ζώσης.

Στη  διοργάνωση  του  9ου Μαθητικού  Συνεδρίου,  συμμετέχουν  η  Ιερά  Μητρόπολη

Λαρίσης και Τυρνάβου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ο Δήμος

Λαρισαίων  -  Αντιδημαρχία  Πολιτισμού  &  Επιστημών,  η  Εφορία  Αρχαιοτήτων  Λάρισας,  και

άλλοι φορείς και Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής μας.

Το  συνέδριο  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  δράσεων  του  Τοπικού  Θεματικού  Δικτύου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  «Περιβάλλον, Παράδοση,

Εκπαίδευση. Ερευνώντας το παρελθόν του τόπου μου, ενεργοποιούμαι για το μέλλον του», με

φορέα  –  ιδρυτή  τη  Δ/νση  Π.Ε.  Λάρισας  και  του  Περιφερειακού  Θεματικού  Δικτύου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα:  «Βιομηχανική Κληρονομιά

και  Θεσσαλικά  Τοπικά  Προϊόντα»,  με  φορείς  –  ιδρυτές  τις  Δ/νσεις  Α/θμιας  Εκπαίδευσης

Λάρισας  και Μαγνησίας,  με σκοπό την στήριξη των εκπαιδευτικών μελών (προηγούμενων,

νέων  ή  μελλοντικών)  των  Δικτύων.  Έχοντας  ως  θεματικό  άξονα  την  προτεινόμενη  από  το

Υ.ΠΑΙ.Θ.   κεντρική θεματική ενότητα για το σχολικό έτος 2021-2022:  «Υγεία - Περιβάλλον –

Αειφορία»,  και  εντάσσοντας  τον  θεματικό  άξονα  «Πολιτισμός» που  απορρέει  από  το

Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων,  με



θέμα: «Βιομηχανική Κληρονομιά και Θεσσαλικά Τοπικά Προϊόντα», το θέμα του 9ου Μαθητικού

Συνεδρίου είναι: «Μαθαίνω & Παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου μου».

Προσκαλούμε,  λοιπόν,  στο  9ο Μαθητικό  Συνέδριο τους  μαθητές  και  τις  μαθήτριες

Προσχολικής  και  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  να  παρουσιάσουν  τα  αποτελέσματα  των

ερευνητικών δράσεών τους στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, αλλά

και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα

σε μαθητές και μαθήτριες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με την υποστήριξη

των εκπαιδευτικών, να προβληματιστούν, να αναστοχαστούν, να ερευνήσουν, να συνθέσουν

εργασίες και να αναδείξουν το περιβάλλον, την υγεία, την αειφορία και τον πολιτισμό με το

δικό  τους  μοναδικό  τρόπο,  αλλά  και  να  ανταλλάξουν  καλές  πρακτικές  με  άλλες  Σχολικές

Μονάδες. 

Επισημαίνεται ότι, το 9ο Μαθητικό Συνέδριο είναι αφιερωμένο στην “Επέτειο των 100

χρόνων  από  τη  Μικρασιατική  Καταστροφή”, προσεγγίζοντάς  την  παιδαγωγικά  ως  μια

δυνατότητα για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη γνώσης και να καταπολεμηθεί η λήθη. 

Οι  εργασίες  του  9ου Μαθητικού  Συνεδρίου θα  περιλαμβάνουν  εκδηλώσεις  δύο  (2)

ημερών:

i. Πέμπτη 12/5/2022 από τις 8.30 μέχρι τις 12.30, οι μικροί Σύνεδροι θα παρουσιάσουν

διαδικτυακά τις εργασίες τους και 

ii.  Παρασκευή  13/5/2022  από  τις  8.30  μέχρι  τις  12.30,  οι  μικροί  Σύνεδροι  θα

παρακολουθήσουν δια ζώσης «Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας», από Πολιτιστικούς Συλλόγους οι

οποίοι  θα παρουσιάσουν ιστορικά στοιχεία, έθιμα, χορούς του τόπου μας και στο τέλος οι

μαθητές/τριες θα πάρουν μέρος σε ένα πανηγύρι παρουσίασης παραδοσιακών χορών.

Για  τη  συμμετοχή  τους  θα  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  εκπαιδευτικοί να

συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά        την  αίτηση  συμμετοχής στην  παρακάτω  φόρμα  μέχρι  την

Παρασκευή   15 Απριλίου 2022     https://forms.gle/cH8VN8d2UeRzkJ6v9

Για περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινίσεις  απευθυνθείτε  τηλεφωνικά στην Υπεύθυνη

Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Κων. Χατζημίχου.

Επισημάνσεις:

1. Η παιδαγωγική προσέγγιση της παρουσίασης μπορεί να εκφραστεί μέσα και

από σύντομα θεατρικά δρώμενα, παρουσιάσεις-προβολές και κάθε άλλη καλλιτεχνική

ερμηνεία των παιδιών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

διατάξεις (απόφαση Συλλόγου διδασκόντων, έγκριση γονέων- γραπτή συναίνεση κ.λπ.)

και κατά το δυνατόν να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του  σχολείου.

3. Σε περίπτωση πολλών συμμετοχών θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα επιλέξει

ποια έργα θα παρουσιαστούν. 

4. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και Σχολικές

Μονάδες θα δοθούν Αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής. 

Τέλος,  επισημαίνεται  ότι  σε  κάθε  περίπτωση,  κατά  την  διάρκεια  υλοποίησης  των

εκδηλώσεων  του  9ου Μαθητικού  Συνεδρίου,  θα  ακολουθηθεί  αυστηρή  τήρηση  των

υγειονομικών  πρωτοκόλλων  με  σκοπό  την  προάσπιση  μιας  ασφαλούς  εκπαιδευτικής

διαδικασίας με φυσική παρουσία.

https://forms.gle/cH8VN8d2UeRzkJ6v9


Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

                                               Η  Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας
                                            κ.α.α.

                                                    Η  Αναπλ. Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

                                                         Σοφία Παπαδοπούλου
                                                     Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων
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