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ΠΡΟ:

Σις Πρ/νες ηφν Νηπιαγφγείφν
ηης Γ/νζης Α/θμιας Δκπ/ζης
Κιλκίς

ΚΟΙΝ.:

1. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε
Π.Δ.& Γ.E. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
2. ρνιηθή ύκβνπινο 15εο & 38εο
Πεξηθέξεηαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
3. ΣΔΥΝΗ Κηιθίο

ΘΔΜΑ:

«Γράζη : «Υαλαρώνφ και ονειρεύομαι… ζηα τρώμαηα βοσηάφ»

ΥΔΣ.:

188142/ΓΓ4/2-11-2017/ΤΠ.Π.Δ.Θ./ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

αο ελεκεξώλνπκε όηη ζην πιαίζην ηεο ζσνεργαζίας ηης τολικής σμβούλοσ 15ης
& 38ης Περιθέρειας Προζτολικής Αγφγής, θαο Κ. Βέιθνπ, κε ηε Γ/νζη Α/θμιας Δκπ/ζης
Κιλκίς δηά ηεο Τπεύζπλεο ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαο Γ. Μπιάηζε θαη κε ηελ «ΣΔΥΝΗ»
Μαθεδνληθή Καιιηηερληθή Δηαηξεία Κηιθίο, πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί

δράζη με ηίηλο:

«Υαλαρώνφ και ονειρεύομαι… ζηα τρώμαηα βοσηάφ».

Σςγκεκπιμένα, με αθοπμή ηα έπγα παιδικήρ ζωγπαθικήρ πος εκηίθενηαι ζηον εκθεζιακό σώπο ηηρ «ΤΕΧΝΗΣ» Κιλκίρ, οι μαθηηέρ ηων νηπιαγωγείων και όζοι/ζερ από
ηοςρ γονείρ ηοςρ επιθςμούν να ζςμμεηάζσοςν, θα έσοςν ηην εςκαιπία να ξεναγηθούν
ζηην ηέσνη ηηρ εικαζηικήρ αναπαπάζηαζηρ μέζα από μια διαδπαζηική αθήγηζη παπαμςθιού, η οποία θα εκηςλίζζεηαι ζε ένα πάνηπεμα κειμένος και κίνηζηρ ζηον σώπο και ζωγπαθικήρ απεικόνιζηρ.

Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο:
- 12 Ιανοσαρίοσ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξεο: 9:00-10:00 θαη 10:30-11:30
- 16 Ιανοσαρίοσ, εκέξα Σξίηε θαη ώξεο: 9:00-10:00 θαη 10:30-11:30
- 19 Ιανοσαρίοσ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξεο: 9:00-10:00 θαη 10:30-11:30
- 23 Ιανοσαρίοσ, εκέξα Σξίηε θαη ώξεο: 9:00-10:00 θαη 10:30-11:30.

Δμυστώηρια ηης δράζης θα είναι η κ. Κσριακή Βέλκοσ.
Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επηζθέςεσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λεπηαγσγείσλ ζηε δξάζε ζαο
ελεκεξώλνπκε όηη :


ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δπν δξάζεηο αλά εκέξα ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ πξόγξακκα



ν κέγηζηνο αξηζκόο λεπίσλ ζα είλαη 25 αλά δξάζε.

Παρακαλούνηαι ηα νηπιαγφγεία ποσ επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν ζηη δράζη να
επικοινφνήζοσν με ηην Τπεύθσνη τολικών Γραζηηριοηήηφν ζηα ηηλέθφνα :
3410 27053 και 6948504283.
εκεηώλνπκε όηη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δξάζε θαη ζα
ζπκκεηάζρνπλ ηα ηκήκαηα ησλ λεπηαγσγείσλ ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα εθδειώζνπλ έγθαηξα ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ.

Η τολική ύμβοσλος
ης

15

& 38

ης

Περιθέρειας

Ο Γιεσθσνηής Γ/νζης
Α/θμιας Δκπ/ζης Κιλκίς

Προζτολικής Αγφγής

Κσριακή Βέλκοσ

Αριζηείδης Παπαδόποσλος

