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                                   Θεσσαλονίκη: 11-11-21 
                                   Αριθ. Πρωτ.: 17067 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση στη διαδικτυακή παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης «ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΣΕΣ» και «ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ» 

            

                Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σας προσκαλεί  στη διαδικτυακή παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος  

«ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ» 

Πρόκειται για μια βιωματική μέθοδο συγκριτικής μελέτης πολιτισμών, η οποία 

υλοποιείται στο πλαίσιο των ιστορικών επετείων που γιορτάζει το έθνος μας κατά το έτος 

2020 - «2.500 χρόνια από τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα» - και το έτος 2021 - «200 

χρόνια από την επανάσταση του 1821».  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21 με 

συμμετοχή εκπαιδευτικών και των μαθητών τους και από το νηπιαγωγείο και από το 

δημοτικό, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 

Ανδρεΐδου Χαρά 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294, 6951819054 
Μail: Politistika.dyt.thess@gmail.com 

 chara.andreidou@gmail.com 
 
 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

----- 
 

  

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 
ως προς το σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης 

 

Θεσ/νίκη, 24-11-2021 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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Στην ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστεί επίσης και το πρόγραμμα 

«ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» 

το οποίο υλοποιήθηκε κατά το ίδιο διάστημα. Στόχος των εργαστηρίων είναι – μέσα από  

βιωματικές δράσεις, χωρίς θεωρία - να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς μια εύχρηστη 

και ελκυστική μέθοδο που θα ξεμπλοκάρει τη δημιουργική τους πλευρά και θα τους 

ωθήσει να παρασύρουν τους μαθητές τους στο ζύμωμα με τις λέξεις. 

 

Υπεύθυνη σχεδιασμού και επιμορφώτρια των προγραμμάτων, είναι η Δρ. Χαρά 

Ανδρεΐδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην 

Κλασική Αρχαιολογία καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανοιχτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση, συγγραφέας και μουσειολόγος. 

Τα αποτελέσματα, η φιλοσοφία και οι στόχοι των προγραμμάτων καθώς και η νέα 

σχετική ιστοσελίδα θα παρουσιαστούν στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τον 

Διευθυντή ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, κο Αθανάσιο Φροσύνη και τους συντελεστές, με τη 

συμμετοχή εκπαιδευτικών που συμμετείχαν και υλοποίησαν τις δράσεις την Πέμπτη 25 

Νοεμβρίου,  ώρα 18.00. 

Τέλος, στην ίδια εκδήλωση θα ανακοινωθεί η έναρξη της επόμενης ενότητας 

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ». 

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να συνδεθούν 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m21d0587be4b24cedba6a01559ab17c4e 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

                                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε 

                                                                                                                  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

                                                                            

                                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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