
Αριθµός Πρωτοκόλλου: 4626

Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2022

Προς: Γενικά Λύκεια (Ηµερήσια & Εσπερινά), Επαγγελµατικά Λύκεια (Ηµερήσια & Εσπερινά), Μουσικά
Ενιαία Λύκεια, Καλλιτεχνικά Ενιαία Λύκεια, Εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια, Μειονοτικά Ενιαία Λύκεια,
Ενιαία Λύκεια Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης & Λυκειακές Τάξεις Γυµνασίων Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,  Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής,
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας και Κορινθίας.

Θέµα: Πρόσκληση Συµµετοχής Εκπαιδευτικών στην Εκδήλωση Ενηµέρωσης Καθηγητών

Υπόψιν: κ. Διευθυντριών/Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ή Υπεύθυνων Καθηγητριών/Καθηγητών για
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα

Αξιότιµε/ή , κύριε/ -α,

Με την παρούσα επιστολή, το Διοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

επιθυµεί να σας προσκαλέσει στην Εκδήλωση Ενηµέρωσης Καθηγητών η οποία θα λάβει χώρα το

Σάββατο, 5 Νοεµβρίου, από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ. στον κυβερνοχώρο µέσω της

πλατφόρµας συνδιασκέψεων Zoom.

Κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης, µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου θα σας παρουσιάσουν την

λειτουργία του Σωµατείου, τις καθιερωµένες µας Συνδιασκέψεις και επιπλέον εκδηλώσεις που

λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Θα συζητήσουµε αναλυτικά τις διάφορες δυνατότητες συµµετοχής των

µαθητών σας τόσο σε δράσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε δράσεις στο εξωτερικό. Επιπλέον, µέσω της

φόρµας συµµετοχής, δίνεται η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό που θα παρακολουθήσει την

εκδήλωση να προτείνει περισσότερες θεµατικές ενδιαφέροντος.

Αν σας ενδιαφέρει να παρευρεθείτε, αρκεί να συµπληρώσετε αυτή τη φόρµα συµµετοχής

(https://forms.gle/uCQzWAqsq5LJpJBM9) µέχρι την Παρασκευή 4 Νοεµβρίου στις 15:00 ώρα

Ελλάδος. Λόγω περιορισµού των δυνατοτήτων της πλατφόρµας είναι δυνατή η συµµετοχή µέχρι και

97 ατόµων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Κατόπιν επιβεβαίωσης της
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συµµετοχής σας, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε

καταχωρήσει µε σκοπό την κοινοποίηση του προγράµµατος της εκδήλωσης, την υπενθύµιση της

συµµετοχής σε αυτή και την κοινοποίηση της πρόσκλησης µε την οποία και θα συνδεθείτε στην

πλατφόρµα συνδιασκέψεων Zoom.

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφόρηση, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Υπεύθυνη

Σχολείων και Αποστολών για τη Νότια Ελλάδα, Σπυριδούλα-Ίρις Βασιλακοπούλου

(spyridoula.vasilakopoulou@eypgreece.org, 6907643943), µε την Υπεύθυνη Σχολείων και Αποστολών

για τη Βόρεια Ελλάδα, Έλενα Πέτσα (elena.petsa@eypgreece.org, 6980203104) ή/και µε την Υπεύθυνη

της δράσης  Μαρία Δεληπορανίδου ( maria.deliporanidou@eypgreece.org).

Ελπίζουµε για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον σας!

Με εκτίµηση,

Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου

Μαρία Δεληπορανίδου
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