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ΘΓΜΑ: «Οιοθιήρωσε προγραμμάτωκ τοιηθώκ Δραστερηοτήτωκ-  

          αποστοιή στοητείωκ» 

 

 

Αγαπεημί ζοκάδειθμη, 

με ηεκ εοθαηνία ηεξ επηθείμεκεξ ιήλεξ ημο ζπμιηθμύ έημοξ, ζαξ εθθνάδμομε ηεκ 

ηθακμπμίεζή μαξ γηα ηεκ επηηοπή μιμθιήνωζε ηωκ 131 προγραμμάτωκ τοιηθώκ 

Δραστερηοτήτωκ, ηα μπμία οιμπμηήζαηε με ζοκέπεηα θαη δήιμ, μαδί με ημοξ μαζεηέξ 

ζαξ, ζημοξ ημμείξ ηωκ Πμιηηηζηηθώκ Θεμάηωκ, ηεξ Πενηβαιιμκηηθήξ Εθπαίδεοζεξ θαη 

ηεξ Αγωγήξ Υγείαξ.  

Σογθεθνημέκα, εθπμκήζεθακ 67 πνμγνάμμαηα Πμιηηηζηηθώκ Θεμάηωκ, 57 

Πενηβαιιμκηηθήξ Εθπαίδεοζεξ, 7 Αγωγήξ Υγείαξ, με ηε ζομμεημπή 290 

εθπαηδεοηηθώκ θαη πενίπμο 2600 μαζεηώκ από 59 Γομκάζηα θαη ΓΕΛ- ΕΠΑΛ ηεξ 

Ηιείαξ.  

Έπμκηαξ βαζηά πεπμίζεζε όηη ηα μθέιε πμο επέθενακ ηόζμ ζημοξ ίδημοξ ημοξ 

μαζεηέξ, όζμ θαη ζηεκ εονύηενε θμηκωκία είκαη πμιιαπιά θαη ζεμακηηθά, ζαξ 

ζογπαίνμομε γηα ηε ζομμεημπή ζαξ ζε αοηά, θαζόηη ζομβάιαηε μοζηαζηηθά ζηεκ 

επίηεολε πνωηανπηθώκ ζηόπωκ ημο ζπμιείμο, όπωξ ε θαηκμημμία, ε δεμημονγηθόηεηα 

θαη ημ άκμηγμα ζηεκ θμηκωκία.  

Πνμθεημέκμο κα απμηημεζμύκ μιμθιενωμέκα ηα πνμγνάμμαηα, παναθαιμύμε γηα 

ηεκ ειεθτροκηθή αποστοιή (ζηηξ δηεοζύκζεηξ ysdilei@sch.gr ή grayilei@sch.gr) ηωκ 

παναθάηω, μέτρη τεκ Δεστέρα, 18 Ιοσκίοσ 2018:  

1. Παράγωγο τοσ προγράμματος (pdf ή doc με ενγαζία, power point, 

θωημγναθίεξ, videoclip θιπ). 

2. Βεβαίωσε τοσ Δηεσζσκτή ημο ζπμιείμο γηα ηεκ οιμπμίεζε ή με ηωκ 

πνμγναμμάηωκ ημο ζπμιείμο ημοξ, ζύμθωκα με ηεκ ανπηθή οπμβμιή ημο ζπεδίμο. 
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Η τειηθή έθζεσε οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ ζα οπμβιεζεί μέζω ηεξ ζπεηηθήξ 

θόνμαξ θαη μέπνη ηεκ πνμακαθενόμεκε εμενμμεκία, αθμιμοζώκηαξ ημκ ζύκδεζμμ  

https://goo.gl/forms/zITxvuwBxqm014xn1. 
 

 

Γηα ημ ιόγμ αοηό, παναθαιμύκηαη μη θ. Δηεοζοκηέξ ηωκ ζπμιείωκ κα εκεμενώζμοκ 

εκσπόγραυα ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ πμο ακέιαβακ Πνόγναμμα Σπμιηθώκ 

Δναζηενημηήηωκ θαηά ημ ηνέπμκ ζπμιηθό έημξ, πνμθεημέκμο κα απμζηείιμοκ ηα ωξ άκω 

ζπεηηθά, γηα ημκ ηειηθό απμιμγηζμό.  

Οη βεβαηώσεης σιοποίεσες ηωκ πνμγναμμάηωκ ζα παναδίδμκηαη ζημοξ 

εκδηαθενόμεκμοξ από ηεκ Υπεύζοκε Σπμιηθώκ Δναζηενημηήηωκ, ζηηξ 28 & 29 

Ιοσκίοσ 2018.  

 

             

 

 

 

 

                                                         Ο  Δ/κτής  τες Δ/κσες Δ.Γ. Ηιείας 

                                                                                           

     

    Δεμετρέιιος  Βασίιεηος 

                                                      ΠΓ04.02 
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