
ΘΕΜΑ: «Ακλθτικό Κουίη» 

 Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικών Ακλθτικών Δραςτθριοτιτων (Ο.Ε..Α.Δ.) τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ και Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, ςτο 

πλαίςιο εναλλακτικϊν δράςεων λόγω τθσ πανδθμίασ του Covid-19, διοργανϊνει Ακλθτικό 

Κουίη τθν Παραςκευι 19 Μαρτίου 2021 για Δθμοτικά ςχολεία και τθ Δευτζρα 22 Μαρτίου 

2021 για Γυμνάςια και Λφκεια. κοπόσ τθσ δράςθσ είναι οι μακθτζσ/μακιτριεσ των 

ςχολείων να ςυμμετάςχουν ςε ζνα ακλθτικό παιχνίδι γνϊςεων, να αλλθλεπιδράςουν, να 

χαροφν τθ ςυμμετοχι και να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ. 

Όροι και οδθγίεσ ςυμμετοχισ 

 τθ δράςθ μποροφν να λάβουν μζροσ μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ όλων των τφπων ςχολείων δθμόςιων/ιδιωτικϊν 

(Δθμοτικά, Γυμνάςια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ). 

 Για τα δθμοτικά ςχολεία θ ςυμμετοχι αφορά κυρίωσ μακθτζσ/τριεσ τθσ Εϋ και Σϋ 

τάξθσ. 

 Η δράςθ κα υλοποιθκεί εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου με τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν 

εφαρμογϊν και εργαλείων των Σ.Π.Ε. 

 Η ςυμμετοχι ςτθ δράςθ είναι ατομικι. 

 Κάκε ςχολείο μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθ δράςθ με όςουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ 

επικυμοφν. 

Διαδικαςία ςυμμετοχισ  

Κάκε ςχολείο που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτθ δράςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τθ 

φόρμα ςυμμετοχισ που βρίςκεται ςτο ςφνδεςμο https://forms.gle/hgwnZEtJ5h7E1CZF9 

 

                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ. & ΔΕΤΣΕΡ.  ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Δ/ΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΘΕ/ΝΙΚΗ 
Σμιμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Σαχ.Δ/νςθ      : Κολοκοτρϊνθ 22, ταυροφπολθ 
Σ.Κ.            : 564 30 - Θεςςαλονίκθ 
Πλθροφορίεσ : Σςαοφςθ Ελιςάβετ (Τ.Φ.Α.Χ.Α.) 
Σθλζφωνο      : (2310) 587-292 
FAX            : (2310) 649-717 
e-mail:grfa@dide-v.thess.sch.gr 
Ιςτοχώροσ : omadafadthes.blogspot.gr 
 

 
 

 
 
 
 

              Θεςςαλονίκθ, 2/3/2021 
               Αρ. πρωτ.: 4521 
 

       Προσ : 
 
1. κ. Φροςφνθ Ακανάςιο 

Διευκυντι τθσ  Δ.Π.Ε. Δυτικισ 
Θεςςαλονίκθσ 

2. Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ11 
Δθμοτικϊν, Γυμναςίων, ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ τθσ Πρωτοβάκμιασ & 
Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ  
Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ) 
(δια των Δ/ντων και Δ/ντριϊν 
των ςχολείων) 

 
ΚΟΙΝ: 

1. Περιφερειακι Διεφκυνςθ 
Π/κμιασ& Δ/κμιασΕκπ/ςθσ   
Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

https://forms.gle/hgwnZEtJ5h7E1CZF9
mailto:mail@dide-v.thess.sch.gr


μζχρι και τθν Πζμπτθ 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 20.00. Οι Ε.Φ.Α. παρακαλοφνται να 

μεριμνιςουν για τθ ςυναίνεςθ των γονζων των μακθτϊν, που κα λάβουν μζροσ ςτθ δράςθ 

(π.χ. με θλεκτρονικό μινυμα ότι αποδζχονται τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ τουσ ι με άλλο 

πρόςφορο τρόπο που κα επιλζξει το ςχολείο). 

Η δράςθ κα πραγματοποιθκεί τισ παρακάτω μζρεσ και ϊρεσ: 

 Παραςκευι 19 Μαρτίου και ϊρα 17.30- 18.30 για τα Δθμοτικά ςχολεία 

 Δευτζρα 22 Μαρτίου και ϊρα 18.00-19.00 για τα Γυμνάςια και Λφκεια 

Οι ςυμμετζχοντεσ (εκπαιδευτικοί και μακθτζσ) για τθν είςοδό τουσ ςτθν εικονικι αίκουςα 

κα χρθςιμοποιιςουν το ςφνδεςμο https://minedu-primary2.webex.com/meet/ovasilia. 

Κατά τθν είςοδό τουσ ςτθ Webex κα πρζπει να γράψουν με κεφαλαία γράμματα πρϊτα το 

επϊνυμό τουσ και ςτθ ςυνζχεια το όνομά τουσ. 

Θα δοκοφν οι ςχετικζσ οδθγίεσ/πλθροφορίεσ και ςτθ ςυνζχεια ο ςφνδεςμοσ του κουίη για 

να «παίξουν». Η καταγραφι και ςυλλογι των απαντιςεων των μακθτϊν κα γίνει αυτόματα. 

Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί μποροφν (εκτόσ τθσ πλατφόρμασ) να 

αλλθλεπιδράςουν/ενκαρρφνουν/υποςτθρίξουν τουσ μακθτζσ τουσ κατά τθ διάρκεια του 

κουίη, όχι όμωσ να τουσ υπαγορεφςουν τισ απαντιςεισ. 

Βράβευςθ 

Όλοι/-εσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ που κα λάβουν μζροσ ςτθ δράςθ κα παραλάβουν ζπαινο 

ςυμμετοχισ. Σα αποτελζςματα με τθν τελικι καταταξθ των μακθτϊν κα ςταλοφν ςτα 

ςυμμετζχοντα ςχολεία. 

υνθμμζνα:  

1. Η αφίςα του Ακλθτικοφ Κουίη 

 

 

 
Η Δ/ντρια Δ.Δ.Ε. Δυτικισ Θες/νίκθσ 

 
 
 

 
Δρ. Χρυςοφλα Κεχαΐδου 

Οικονομολόγοσ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 ΑϋΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 

 

ΣΡΟΤΘΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/ovasilia



