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   ζρρεσ,  21 Ιουνίου 2019 
    
 
          
    ΠΡΟ: 

1. Όλα τα ςχολεία Δ.Ε. ερρϊν   
2. Γραφείο χολικϊν Δραςτθριοτι-

των Δ.Δ.Ε. ερρϊν 
3. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. ερρϊν 
4. Κζντρο Πρόλθψθσ ερρϊν«ΟΑΙ» 

 
 

  

Θζμα: «υγχαρητήριο μήνυμα για την υλοποίηςη, παρουςίαςη και ζκθεςη Προγραμμά-

των χολικϊν Δραςτηριοτήτων ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019».  

                                               
Ο Διευκυντισ τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ ερρϊν ςυγχαίρει κερμά τουσ/τισ μακθ-

τζσ/τριεσ και τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τθσ Δ.Ε. ερρϊν, που υλοποίθςαν και 

παρουςίαςαν με μεγάλθ επιτυχία Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων Περιβαλλοντι-

κισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ και Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 

αποκομίηοντασ πλοφςια παιδαγωγικά οφζλθ. 

Ιδιαιτζρωσ ςυγχαίρουμε τα ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτισ δφο κορυφαίεσ εκδθλϊ-

ςεισ τθσ 7θσ  (για τα Γυμνάςια) και 9θσ (για τα Λφκεια) Μαΐου, όπου οι μακθτζσ παρουςία-

ςαν τα εξαιρετικά τουσ Προγράμματα ςτθν Κεντρικι κθνι του ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. ςτο πλαίςιο τθσ 

διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τουσ, ςυνοδευόμενα από μια εντυπωςιακι Ζκκεςθ με πρω-

τότυπεσ δθμιουργίεσ, που αναδεικνφουν τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν και τθ δθ-

μιουργικι τουσ φανταςία. υγχαρθτιρια λοιπόν ςτα Γυμνάςια, 1ο, 2ο ,3ο ,4ο ,5ο , 6ο ερρϊν, 

ςτα Γυμνάςια Λευκϊνα, Κοίμηςησ, Αγίου Πνεφματοσ, Νζου ουλίου και κουτάρεωσ, ςτα 

Γενικά Λφκεια, 1ο, 2ο ,3ο ,4ο και 5ο ερρϊν, ςτα ΓΕ.Λ. Νιγρίτασ, Πεντάπολησ και Προβατά, 

ςτα Επαγγελματικά Λφκεια, το 1ο και 2ο ερρϊν, ςτα ΕΠΑ.Λ. Νζασ Ζίχνησ, Νιγρίτασ, Ηρά-

κλειασ, ςτο Ειδικό ΕΠΑ.Λ. και ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ερρϊν, αλλά και ςτο Ε.Κ. ερρϊν.  

Πολλζσ ευχαριςτίεσ και ςυγχαρθτιρια αξίηουν επίςθσ ςτουσ/ςτισ Τπεφθυνουσ/νεσ 

των Προγραμμάτων καθηγητζσ/τριεσ των ςχολείων για τθν ενκάρρυνςθ, τθ μεκοδικότθτα 

και τον ςυντονιςμό των μακθτϊν, ϊςτε μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ να εμπεδϊςουν οι 

μακθτζσ τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ, να ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςε κρίςιμα ηθτιματα τθσ 

εποχισ μασ και να γίνουν ενεργοί, υπεφκυνοι και ςυνειδθτοποιθμζνοι πολίτεσ. 



Αναμφιςβιτθτα, πρωταρχικό ρόλο ςτθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι παίηει 

το Γραφείο χολικϊν Δραςτηριοτήτων τησ Δ.Δ.Ε. ερρϊν, που χάρθ ςτθν υπεφκυνθ του 

Γραφείου, κ. οφία Ευθυμιάδου, κατάφερε να οργανϊςει και να υλοποιιςει για μια ακόμθ 

χρονιά δράςεισ, που εμπλουτίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Γιϋ αυτό και τθ ςυγχαί-

ρουμε για τθν κακοριςτικι ςυμβολι τθσ ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. 

Βζβαια, οφείλουμε να ευχαριςτιςουμε και να ςυγχαροφμε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ερρϊν 

για τθν άψογθ διοργάνωςθ, το Κζντρο Πρόληψησ ερρϊν «ΟΑΙ», τη Δίωξη Ηλεκτρονι-

κοφ Εγκλήματοσ Θες/νίκησ αλλά και το αντίςτοιχο τμήμα των ερρϊν για τθ ςυνεχι ςτι-

ριξθ και τθν πλαιςίωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ με μια πολφ ενδιαφζρουςα ομιλία για 

τθν αςφαλι πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. Πράγματι, το αποτζλεςμα ιταν άρτιο, πζτυχε το ά-

νοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία και μασ ζκανε περιφανουσ για το αξιόλογο ζργο που 

επιτελείται ςτα ςχολεία μασ.  

Ευχόμαςτε ςε όλουσ υγεία, δθμιουργικι διάκεςθ και διαρκι ηιλο ςτθ δουλειά ςασ, 

ϊςτε μζςω τθσ ουςιαςτικισ εκπαίδευςθσ να οραματιηόμαςτε ζνα καλφτερο μζλλον. 

 

 

                                    Καλό Καλοκαίρι! 

 

  
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 

Δ/ΝΘ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΕΡΡΩΝ 
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