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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

Λάρισα,  10-5-2022

 Α. Π. : 5831

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-
5. Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας- Διαχρονικό 
Μουσείο
6. Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Θέμα: «Οδηγίες 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. Σας στέλνουμε οδηγίες για τη συμμετοχή των μαθητών/

τριών σας στο συνέδριο:

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

διαδικτυακά τις εργασίες τους και 

Το link  για την εκδήλωση της Πέμπτης 12-05-22 είναι:

Join from the webinar link
https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?

MTID=m010ecbdf53aa7aa5c49f64774471f300

- Θα δοθούν  σε όλους τους συμμετέχοντες  δικαιώματα panelist.

- Θα σας παρακαλέσουμε να τηρήσετε το 10λεπτο

- Η πρόβα θα γίνει την Τετάρτη 11-05-22 και ώρα 11:00 π.μ.

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m010ecbdf53aa7aa5c49f64774471f300
https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m010ecbdf53aa7aa5c49f64774471f300


More ways to join: 
Join from the webinar link
https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?

MTID=ma1b993f90b32da1d16aa2e0b3eac33fb

-  Πρέπει  να δώσετε  προσοχή  ώστε να  συγκεντρωθούν  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  των

γονέων γιατί τα παιδιά θα βρίσκονται μπροστά σε κάμερες.

-  Σας  παρακαλούμε να είμαστε  όλοι/ες  συνδεδεμένοι  από την  αρχή του Συνεδρίου

μέχρι το τέλος 

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 και παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας

και  στο  τέλος  οι  μαθητές/τριες  θα  πάρουν  μέρος  σε  ένα  πανηγύρι  παρουσίασης

παραδοσιακών χορών.

-Το σημείο που θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη μέρα του Συνεδρίου είναι το πάρκο του

Αλκαζάρ. Στην Κεντρική είσοδο, κατεβαίνοντας από τις σκάλες αριστερά θα υπάρχει πινακίδα

με το όνομα του σχολείου σας.

- Όλα τα σχολεία να έρθετε έγκαιρα για να περάσετε από όλα τα εργαστήρια.

- Όσοι/ες σύνεδροι έχουν παραδοσιακές φορεσιές  θα ήταν ωραίο να τις φορέσουν, για

να αναδειχτεί καλύτερα το μήνυμα του Συνεδρίου μας, οι άλλοι/ες χορευτές καλό είναι να

φορούν ομοιόμορφα ρούχα (τζιν παντελόνι- άσπρη μπλούζα ή ρούχα παρέλασης).

- Επίσης εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να φορέσουν και  τις κονκάρδες παρέλασης.

- Γίνεται προσπάθεια να δοθεί νερό και πρόγευμα σε όλα τα παιδιά 

Για περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινίσεις  απευθυνθείτε  τηλεφωνικά στην Υπεύθυνη

Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Κων. Χατζημίχου.

Επισημάνσεις:

1.  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. 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://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=ma1b993f90b32da1d16aa2e0b3eac33fb
https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=ma1b993f90b32da1d16aa2e0b3eac33fb


Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα και η αφίσα του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

                                               Η  Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας
                                                             

                                                                                       Αικατερίνη Καραγιώργου
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