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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 

 
 

 
 

  

                  Θεςςαλονίκθ:  26-11-2014 
                  Αρικ. Πρωτ.: 14199 
 

 

 ΠΡΟ:  Σουσ κ. Διευκυντζσ και  
τισ κ. Διευκφντριεσ  
των Δθμοτικϊν χολείων & 
Σουσ κ. Προϊςταμζνουσ και  
τισ κ. Προϊςταμζνεσ  
των Νθπιαγωγείων 
Π.Ε. Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ 

  
ΚΟΙΝ: Σουσ/ισ  κ.κ. χολικοφσ υμβοφλουσ  

Φ. Αρχείου  

   
 
 
ΘΕΜΑ: «Εκδήλωςη απονομήσ επαίνων ςτο πλαίςιο των διαγωνιςμών ςυγγραφήσ 
παραμυθιοφ τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Δυτικήσ Θεςςαλονίκησ κατά το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το άββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ςτθν Κεντρική Δημοτική 

Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεςςαλονίκησ, Εθνικήσ Αμφνησ 27, ϊρα 11.00 π.μ. κα 

πραγματοποιθκεί εκδιλωςθ απονομισ επαίνων ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ που 

ςυμμετείχαν ςτον μακθτικό διαγωνιςμό ςυγγραφισ παραμυκιοφ με κζμα: «Ο μαγικόσ 

βοθκόσ» και ςτουσ / ςτισ εκπαιδευτικοφσ που τα εμψφχωςαν.  

τθν ίδια εκδιλωςθ κα αποδοκοφν ζπαινοι ςτουσ / ςτισ εκπαιδευτικοφσ που 

ςυμμετείχαν ςτον διαγωνιςμό ςυγγραφισ παραμυκιοφ για εκπαιδευτικοφσ με κζμα: «Ο 

μαγικόσ βοθκόσ». 

Οι εν λόγω διαγωνιςμοί πραγματοποιικθκε κατά το ςχολικό 2013-2014 από τθν 

Διεφκυνςι μασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, κασ Βιργινίασ Αρβανιτίδου ςε 

ςυνεργαςία με το 2ο Δ.. Πεφκων, δια τθσ εκπαιδευτικοφ - ςυγγραφζωσ κασ Κυριακισ 

Μιηαμίδου, με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου, ςτο πλαίςιο των δράςεων του 

Θεματικοφ Δικτφου ‘Παραμυκία’.   

Σαχ. Δ/νςθ: Κολοκοτρϊνθ 22 
Σ.Κ. – Πόλθ: 564 30    ταυροφπολθ 
Πλθροφορίεσ: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ 

Σθλζφωνο: 2310-588294    
Φαξ: 2310-643046     
Ιςτοςελίδα: virginiapolitismos@gmail.com 
E-mail: politismos@dipe-v-

thess.thess.sch.gr 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ θ νθπιαγωγόσ -  αφθγιτρια κα Ανκι Θάνου κα 

αφθγθκεί τα παραμφκια που διακρίκθκαν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με διαδικαςίεσ  «τυφλισ» 

κρίςθσ από επιτροπι που ςτελζχωςαν οι χολικζσ φμβουλοι Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ κ.κ. 

Ευμορφία Εμμανουθλίδου, Ακθνά Καλλαρά, Μαρία Κοτςακϊςτα, Αιμιλία Κζκια, Μαρία 

Λαηαρίδου και Ζαφειροφλα Μυλωνά, θ χολικι φμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ κα Κωνςταντίνα 

Πθλείδου, οι χολικζσ φμβουλοι Προςχολικισ Αγωγισ κ.κ. Κατερίνα Λαλιϊτθ και Αρετι 

Μποταΐτθ, και θ  φιλόλογοσ κα υρματζνια Χατηθδθμθτρίου.  

Επίςθσ κα παρουςιαςτοφν τα θλεκτρονικά βιβλία που εκδόκθκαν από τθν οικεία 

Διεφκυνςθ και περιλαμβάνουν το ςφνολο των παραμυκιϊν του διαγωνιςμοφ και κα 

κοινοποιθκοφν οι προγραμματιςμζνεσ δράςεισ του Σοπικοφ Θεματικοφ Δικτφου «Παραμυκία». 

Σζλοσ θ μουςειοπαιδαγωγόσ του Μουςείου Φωτογραφίασ Θεςςαλονίκθσ, κα Μαρία 

Κοκορότςκου κα πραγματοποιιςει ςφντομθ ειςιγθςθ με κζμα: «Βαςικά βήματα για τη 

δημιουργία εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με βάςη ζνα εικονογραφημζνο παραμφθι».  

Παρακαλοφνται κερμά οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτουσ εν λόγω διαγωνιςμοφσ 

ωσ εμψυχωτζσ / ϊτριεσ ι ωσ ςυγγραφείσ να προςζλκουν ςτθν εκδιλωςθ για τθν παραλαβι 

των επαίνων, ενϊ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να επικοινωνιςουν με τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων κα Βιργινία Αρβανιτίδου ςτο τθλ. 2310 588294 ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

virginiapolitismos@gmail.com . 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗ 
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