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ΘΕΜΑ 1ο: «Ζγκριςθ του Πανελλινιου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Δθμιουργικόσ 
Διαγωνιςμόσ Αςτζρι τθσ Ευχισ» του Οργανιςμοφ «Make a wish» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021» 

ασ αποςτζλλουμε ενθμζρωςθ για το διαγωνιςμό με τίτλο «Δθμιουργικόσ Διαγωνιςμόσ Αςτζρι 

τθσ Ευχισ» του Οργανιςμοφ «Make a wish» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 

O εν λόγω Διαγωνιςμόσ, ο οποίοσ διοργανϊνεται από τθ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ Make- A- 

Wish, παράρτθμα του Διεκνοφσ Φιλανκρωπικοφ Οργανιςμοφ «Make- A- Wish International» και 

απευκφνεται ςε γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ χολείων Πρωτοβάκμιασ τθσ χϊρασ. 

τον διαγωνιςμό οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να δθμιουργιςουν καταςκευζσ ςτισ ενότθτεσ: α) 

φωτογραφία β) τραγοφδι γ) βίντεο με κζμα το Αςτζρι τθσ Ευχισ και τον Οργανιςμό και να 

υποβάλουν τισ ςυμμετοχζσ τουσ. Οι ςυμμετοχζσ ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό υποβάλλονται από 

01-12-2020 ζωσ 10-2- 2021 θλεκτρονικά ςτο wishstar@makeawish.gr  Διευκρινίηεται ότι εν λόγω 

διαγωνιςμόσ κα υλοποιθκεί εξϋαποςτάςεωσ με τθν αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και 

Επικοινωνίασ.  
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τα ςυν. αρχεία 

 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτον 1ο Διεκνι Διαγωνιςμό Δθμιουργίασ Επιτραπζηιου και 
Ψθφιακοφ Αφθγθματικοφ Παιχνιδιοφ– ςχ. ζτοσ 2020-21». 

ασ ενθμερϊνουμε ότι μπορείτε να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτον 1ο Διεκνι Διαγωνιςμό 

Δθμιουργίασ Επιτραπζηιου και Ψθφιακοφ Αφθγθματικοφ Παιχνιδιοφ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ από 

τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. ε ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Κζντρου 

Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ – ΕΚΟΜΕ, αλλά και ςυνθμμζνα, μπορείτε επίςθσ να 

βρείτε τθν Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ, τθν Ζγκριςθ από το Τπουργείο Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, κακϊσ και (πρότυπο) Ζντυπο ενυπόγραφθσ ςυγκατάκεςθσ γονζων/κθδεμόνων.  

 το πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ ζχει αναπτυχκεί υποςτθρικτικό εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό 

υλικό, το οποίο απευκφνεται προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ. 

Μπορείτε να παρακολουκιςετε παρουςίαςθ του Διαγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο του 23ου Διεκνοφσ 

Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ, ενϊ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΟΜΕ είναι 

διακζςιμοι βίντεο-οδθγοί για τθ δθμιουργία ψθφιακοφ αφθγθματικοφ παιχνιδιοφ ςε πλατφόρμα 

Renpy ι Twine. φντομα, κα αναρτθκεί ο Εκπαιδευτικόσ Οδθγόσ «Σο μάκθμα παιχνίδι» με 

πλθροφοριακό υλικό για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, κακϊσ και ο προγραμματιςμόσ webinars, τα 

οποία απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ.   

 Επιςθμαίνουμε ότι, λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, θ προκεςμία υποβολισ παρατείνεται ζωσ τισ 

14 Μαΐου 2021.   

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τα ςυν. αρχεία και επικοινωνιςτε ςτο :214 4022506 και 214 

4027533-5 και e-mail: educate@ekome.media 

 

ΘΕΜΑ 3ο: «7ο Πανελλινιο Φεςτιβάλ Μακθτικοφ Ραδιοφώνου European School Radio 2021- ςχ. ζτοσ 
2020-2021» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε θ διεξαγωγι του Φεςτιβάλ με τίτλο «7ο Πανελλινιο Φεςτιβάλ 

Μακθτικοφ Ραδιοφϊνου European School Radio 2021», το οποίο απευκφνεται ςτα ςχολεία 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου και κα 

πραγματοποιθκεί εντόσ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021, ςτισ 15, 16 και 17 Απριλίου 2021 ςτθν Κζρκυρα.  

Η επίςθμθ ιςτοςελίδα του Φεςτιβάλ είναι http://europeanschoolradio.eu/7fest τθ διοργάνωςθ 

κα ςυμμετζχουν ενεργά τα ςχολεία τθσ Κζρκυρασ που υλοποιοφν προγράμματα Μακθτικοφ 

Ραδιοφϊνου ESR και τα οποία κα οριςτοφν με ςχετικι πρόςκλθςθ του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.. Ιονίων Νιςων. Σα 

ςυγκεκριμζνα ςχολεία κα υποδεχτοφν τα φιλοξενοφμενα ραδιοφωνικά ςχολεία του European School 

Radio και κα αναλάβουν επιμζρουσ δράςεισ του προγράμματοσ. Σο 7ο Πανελλινιο Φεςτιβάλ 

Μακθτικοφ Ραδιοφϊνου European School Radio 2021, απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ 

ςχολικϊν μονάδων Π/κμιασ (Νθπιαγωγείου/Δθμοτικοφ) και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Γυμναςίου/Λυκείου), γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, τθσ Ελλάδασ και 

τθσ Κφπρου. το πλαίςιο του Φεςτιβάλ περιλαμβάνεται και θ Σελετι Βράβευςθσ του Διαγωνιςμοφ 

Μθνφματοσ & Σραγουδιοφ «Κάν’ το ν’ ακουςτεί 2021».  

Σο Φεςτιβάλ ζχει διάρκεια τρεισ (3) θμζρεσ (15-16-17 Απριλίου 2021). Κφριοσ ςκοπόσ του εν 

λόγω Φεςτιβάλ είναι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να ανακαλφψουν τον κόςμο του ραδιοφϊνου ωσ 

μζςου ενθμζρωςθσ, ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ, αλλά και ωσ μζςου καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, με 

ςυμμετοχι ςε πρωτότυπεσ δραςτθριότθτεσ Ραδιοφωνικισ Σζχνθσ, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, όςο και κατά τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τα ςυν. αρχεία 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCaTRR9Q3eg20KlwCQzE-oZTHnd1L08aNnhsY5c7uy0cZXQ/viewform
https://www.ekome.media/el/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/1os-diethnis-mathitikos-diagonismos-dimiourgias-epitrapeziou-ke-psifiakou-afigimatikou-pechnidiou-2020-21/
https://www.ekome.media/wp-content/uploads/FINAL_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.pdf
https://www.ekome.media/wp-content/uploads/%CE%95%CE%9E%CE%95-92788-2020-%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D.pdf
https://www.ekome.media/wp-content/uploads/%CE%95%CE%9E%CE%95-92788-2020-%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D.pdf
https://www.ekome.media/wp-content/uploads/%CE%95%CE%9E%CE%95-92788-2020-%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D.pdf
https://www.ekome.media/wp-content/uploads/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%91.pdf
https://www.facebook.com/olympiaiff/videos/1644910009003152
https://www.facebook.com/olympiaiff/videos/1644910009003152
https://www.facebook.com/olympiaiff/videos/1644910009003152
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXObOyZZuD14UYX-mprwHpdvOkQ2euFk5
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ΘΕΜΑ 4ο: «Ζγκριςθ επζκταςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ υλικοφ (μουςειοςκευισ) με τίτλο 
«Μετά φιλικωτάτων αιςκθμάτων …”Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ ”» για μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε., για το 
ςχ. ζτοσ 2020-21»  
 χετικό ζγγραφο: τα με αρ. πρ. 138492/Δ2/13-10-2020 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι, εγκρίκθκε θ επζκταςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ υλικοφ 

(μουςειοςκευισ) με τίτλο «Μετά φιλικωτάτων αιςκθμάτων …”Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ”» για 

μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. τ’ Δθμοτικοφ, για το ςχολικό ζτοσ 2020-21. Η μουςειοςκευι με κζμα τον 

άνκρωπο, τον πολιτικό και τον διπλωμάτθ Βενιηζλο είναι ζνα ςφνολο κινθτοφ δανειςτικοφ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που πθγάηει από τισ κεματικζσ τθσ μουςειακισ ςυλλογισ τθσ Οικίασ-

Μουςείου Ελευκερίου Βενιηζλου ςτθ Χαλζπα Χανίων. Με εποπτικό (αντίγραφα αντικειμζνων και 

ιςτορικϊν πθγϊν, χρονογραμμι /ιςτοριογραμμι, επιτραπζηιο παιχνίδι) και ζντυπο υλικό (οδθγό 

εκπαιδευτικοφ με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) ςτοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ μακθτϊν και 

εκπαιδευτικϊν, των οποίων θ πρόςβαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο Μουςείο είναι δφςκολθ, αλλά και ςτθν 

προετοιμαςία μακθτϊν για επικείμενθ επίςκεψθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κατά το χρονικό διάςτθμα 

υλοποίθςισ του εν λόγω προγράμματοσ κα επιτρζπονται οι μετακινιςεισ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τα ςυν. αρχεία 

 

ΘΕΜΑ: 5ο: «Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ «Ο Φιλελλθνιςμόσ, θ ςυμβολι του ςτθν απελευκζρωςθ τθσ 
Ελλάδοσ και ςτθν Ευρωπαϊκι Ενοποίθςθ» 
 χετ. ζγγραφο: το με αρ. πρ. 168761/Δ2/14-12-2020 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.  

ασ ενθμερϊνουμε ότι, εγκρίκθκε ο μακθτικόσ διαγωνιςμόσ ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ 25θσ 

Μαρτίου 2021 με κζμα «Ο Φιλελλθνιςμόσ, θ ςυμβολι του ςτθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδοσ και ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ενοποίθςθ», για μακθτζσ/τριεσ Δθμοτικοφ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021. τόχοσ του 

διαγωνιςμοφ είναι να προβάλει και να τιμιςει τθ ςυνειςφορά των φιλελλινων ςτθν Ελλάδα και 

διεκνϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821. Σα ςχολεία που ενδιαφζρονται να 

ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό μποροφν να ςχεδιάςουν εκδθλϊςεισ, όπωσ κεατρικζσ παραςτάςεισ, 

ςυναυλίεσ και εικαςτικζσ παρεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ εορτισ τθσ 25θσ Μαρτίου 2021, ςτισ 

οποίεσ κα αναφερκοφν ςε κζματα ςχετικά με τον φιλελλθνιςμό και τθ δράςθ των φιλελλινων ςτθν 

Ελλάδα και διεκνϊσ.  

Σα ςχολεία που κα ενδιαφερκοφν να ςυμμετάςχουν μποροφν να βιντεοςκοπιςουν τισ 

εκδθλϊςεισ τουσ και να ςτείλουν τα βίντεο ςτθν ΕΕΦ μζχρι τθν 30 Απριλίου 2020. ε περίπτωςθ που 

δεν πραγματοποιθκοφν εκδθλϊςεισ ςτα ςχολεία με φυςικι παρουςία, τα ςχολεία μποροφν και πάλι 

να παρουςιάςουν το ζργο τουσ μζςω διαδικτφου, και να ςτείλουν το υλικό θλεκτρονικά με τον ίδιο 

τρόπο. Επίςθσ εάν τα ςχολεία αναβάλουν τισ ςχετικζσ εκδθλϊςεισ για τα 200 χρόνια από το 1821 ςε 

άλλθ θμερομθνία, μπορεί να μετατεκεί και θ τελικι θμερομθνία του διαγωνιςμοφ ανάλογα. Η 

αξιολόγθςθ των εκδθλϊςεων των ςχολικϊν μονάδων κα γίνει από μζλθ τθσ υμβουλευτικισ και τθσ 

Επιςτθμονικισ Επιτροπισ τθσ ΕΕΦ (https://www.eefshp.org/ ). Οι ζξι πρϊτοι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ 

κα λάβουν ειδικό βραβείο, και δϊρο ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι. Επιςυνάπτεται θ Προκιρυξθ του 

Διαγωνιςμοφ με αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμμετοχι. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ζγκριςθ του 4ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ υγγραφισ Παραμυκιοφ ο οποίοσ 
απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακώσ και του 5ου Πανελλινιου Μακθτικοφ 
Διαγωνιςμοφ υγγραφισ Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείων και 
Δθμοτικών χολείων με κοινό κζμα «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 
χετ. εγγρ.: Σο υπ’ αρ. πρωτ. 169423/14-12-2020/Δ1 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ  

https://www.eefshp.org/


ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε θ διεξαγωγι του 4ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ υγγραφισ 

Παραμυκιοφ για εκπαιδευτικοφσ και του 5ου Πανελλινιου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ υγγραφισ 

Παραμυκιοφ με κοινό κζμα «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021.  

Οι εν λόγω Διαγωνιςμοί απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ και 

μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν χολείων αντίςτοιχα. το διαγωνιςμό κα γίνουν 

δεκτζσ μόνο ομαδικζσ ςυμμετοχζσ (οι ομάδεσ δφνανται να αποτελοφνται από τρία ι περιςςότερα 

παιδιά, χωρίσ περιοριςμό ςτον μζγιςτο αρικμό). Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να υποβάλει το 

μζγιςτο δφο ςυμμετοχζσ ςε κάκε κατθγορία (τζςςερισ κατθγορίεσ: μακθτζσ και μακιτριεσ 

Νθπιαγωγείου, Α’ & Β’ τάξεων Δθμοτικοφ χολείου, Γ’ & Δ’ τάξεων Δθμοτικοφ, Ε’ & τ’ τάξεων 

Δθμοτικοφ). Οι μακθτζσ, οι μακιτριεσ και οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, 

κακϊσ και τα ςχολεία που εκπροςωποφν, κα λάβουν ζπαινο. Σα παραμφκια που κα διακρικοφν κα 

εκδοκοφν ςε μορφι ψθφιακοφ βιβλίου (e-book) από τθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ.  

Σο χρονοδιάγραμμα του διαγωνιςμοφ ζχει ωσ εξισ:  

31-10-2020 ζωσ 28-4-2021: ςυγγραφι παραμυκιϊν και υποβολι των κειμζνων.  

29-4-2021 ζωσ 21-5-2021: αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων παραμυκιϊν.  

7-6-2021: ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων   

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Παρουςίαςθ "Μνιμεσ από τθν Κατοχι ςτθν Ελλάδα" // Präsentation "Memories of the 
Occupation in Greece"». 

ασ ενθμερϊςουμε για τθ διενζργεια και τα αποτελζςματα των δφο παρουςιάςεων του ζργου 
"Μνιμεσ από τθν Κατοχι ςτθν Ελλάδα" (MOG) ςτισ 25.11.2020 (ςτα γερμανικά) και ςτισ 02.12.2020 
(ςτα ελλθνικά) ωσ ακολοφκωσ: 

 Αφορμι των δφο εκδθλϊςεων ςτάκθκε θ περαίωςθ και δθμοςίευςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
πλατφόρμασ του Προγράμματοσ, θ οποία είναι πλζον διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο. Σθν παρουςίαςθ ςτα 
γερμανικά παρακολοφκθςαν περίπου 100 ενδιαφερόμενοι, ςτθν ελλθνικι ςυμμετείχαν περίπου 500. 
Θζλουμε να ςασ εκφράςουμε τθν ιδιαίτερθ χαρά μασ για το ενδιαφζρον ςασ προσ το Πρόγραμμά μασ, 
κακϊσ και για τθ δραςτιρια ςυμμετοχι ςασ ςτισ εκδθλϊςεισ μασ. Η τελευταία εκφράςτθκε μεταξφ 
άλλων με πλικοσ ερωτιςεων και δθλϊςεων ενδιαφζροντοσ για ενεργι αξιοποίθςθ του υλικοφ του 
Αρχείου και τθσ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ ςτισ ερευνθτικζσ και διδακτικζσ ςασ δραςτθριότθτεσ.  

Πλθροφορίεσ για τισ εκδθλϊςεισ, τα βίντεο των εκδθλϊςεων και το υλικό (διαφάνειεσ) που 
παρουςιάςτθκε ςε αυτζσ κα βρείτε ςτουσ εξισ ςυνδζςμουσ:  
http://www.occupation-
memories.org/de/project/events/2020_11_25_praesentation_bildungsplattform/index.html 
 (παρουςίαςθ ςτα γερμανικά)  
http://www.occupation-
memories.org/project/events/2020_12_02_parousiasi_ekpaidevtiki_platforma/index.html 
(παρουςίαςθ ςτα ελλθνικά)  

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

 με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 

http://www.occupation-memories.org/de/project/events/2020_11_25_praesentation_bildungsplattform/index.html
http://www.occupation-memories.org/de/project/events/2020_11_25_praesentation_bildungsplattform/index.html
http://www.occupation-memories.org/project/events/2020_12_02_parousiasi_ekpaidevtiki_platforma/index.html
http://www.occupation-memories.org/project/events/2020_12_02_parousiasi_ekpaidevtiki_platforma/index.html

