
 

         
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη ζσμμεηοτής ζηην παροσζίαζη προγραμμάηων ζτολικών 

δραζηηριοηήηων 2022»  

 

Σθ Δευτζρα 16 Μαΐου 2022 και τθν Σρίτθ 17 Μαΐου 2022 ςυνδιοργανϊνεται διαδικτυακά 
με τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ WEBEX, από τθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ, τουσ Εκπαιδευτικοφσ και τουσ 
Μακθτζσ που υλοποίθςαν  Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων, θ παρουςίαςθ των 
Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων 2021-2022. 

τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάντθςθ κα δοκεί θ δυνατότθτα ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ που 
επικυμοφν, να παρουςιάςουν τουσ κυριότερουσ κεματικοφσ άξονεσ με τουσ οποίουσ 
αςχολικθκαν ςτθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ, τον τρόπο εργαςίασ που 
ακολοφκθςαν, κακϊσ και τα αποτελζςματα και/ι το υλικό που παριγαγαν κατά τθν εξζλιξθ του 
Προγράμματοσ τουσ ςτθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ. 

Σα ςχολεία που επικυμοφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν 
θλεκτρονικι φόρμα ςυμμετοχισ ςτθν θλεκτρονικιδιεφκυνςθhttps://bit.ly/Parousiaseis22 μζχρι 
τθν Παραςκευι 13 Μαΐου 2022. Σθ Δευτζρα οι παρουςιάςεισ κα γίνουν πρωινζσ ϊρεσ ενϊ τθν 
Σρίτθ κα γίνουν απογευματινζσ ϊρεσ. Κάκε ομάδα κα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ μζχρι δεκαπζντε (15) 
λεπτά παρουςίαςθσ του προγράμματοσ τθσ (10 λεπτά παρουςίαςθσ και 5 λεπτά για ερωτιςεισ). 
Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί εκπροςϊπθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςχολείων, οι ομάδεσ 
καλοφνται να δθλϊςουν τθ διακεςιμότθτά τουσ για ςφγχρονθ εξ’ αποςτάςεωσ παρουςίαςθ ςε 
μορφι ppt μζςω διαμοιραςμοφ ςε WEBEX. ε περίπτωςθ πλθκϊρασ ςυμμετοχϊν για τθ 
ςφγχρονθ παρουςίαςθ κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ και κα ειδοποιθκοφν οι ομάδεσ που κα 
ςυμμετάςχουν. 

ε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εξαςφαλίςουν τθ 
ςυναίνεςθ των γονζων-κθδεμόνων για τθν ςυμμετοχι/εμφάνιςθ των μακθτϊν ςτισ ψθφιακζσ 
παρουςιάςεισ. 

Σο τελικό πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ κα ανακοινωκεί μετά τθ ςυλλογι και επεξεργαςία 
όλων των αιτιςεων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ. Ο ςχετικόσ ςφνδεςμοσ για τθν παρουςίαςθ 
κα ςταλεί ςτουσ ςυντονιςτζσ των προγραμμάτων ςτο emailπου κα δθλϊςουν ςτθ φόρμα 
ςυμμετοχισ. 

Ν. μφρνη, 12/3/2021 

Αρ. Πρωτ.:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟ: Όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ Δ΄Αθήνασ 
 
 

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο υντονιςτών  4ου 

ΠΕΚΕ Αθήνασ. 

2) ιβιτανίδειοσ Δημόςια χολή 

Σεχνών και Επαγγελμάτων 

Σαχ. Δ/νςη: υγγροφ 165, Ν. μφρνη, 17121 

Πληροφορίεσ: Γιακουμάτου Σ., Δρακοποφλου Μ. , 

Ιωάννου Θ. 

Σηλζφωνα: 213 16 17 347 (ΠΟΛ-ΠΒ)-348 (ΑΤ) 

 

Ιςτοςελίδα: http://politistika-d-ath.sch.gr 

Ηλεκτρ. Διεφθ.: tomeaspol@sch.gr 

Νζα μφρνθ,  9-5-2022 

Αρ. Πρωτ.: 7431 

ΠΡΟ:Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ  

ΔΕ ΔϋΑκινασ  
 
 

 
ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο υντονιςτϊν 4ου 

ΠΕΚΕ Ακινασ 

2) ιβιτανίδειοσ Δθμόςια χολι Σεχνϊν 

και Επαγγελμάτων 

https://bit.ly/Parousiaseis22


Τπενκυμίηουμε ότι θ ςυμμετοχι ςτθν παρουςίαςθ είναι προαιρετικι. Παρακαλοφμε για 
τθν ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν και ιδιαίτερα εκείνων που ςυμμετζχουν ςε 
Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

 

       Ο  Διευκυντισ 

 

 

        Δρ. Παραςκευάσ Γιαλοφρθσ 

 


