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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων
σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας προγραμματίζει εκδήλωση με τίτλο «Έλα με το
ποίημα σου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου απογευματινές ώρες.
θέμα της εκδήλωσης
Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, η ποίηση καλείται να σταθεί αρωγός και σηματωρός.
Μέσα από τις χιλιετίες οι Έλληνες ποιητές έχουν χρησιμοποιήσει την ιδιόμορφη δύναμη της
γλώσσας για να φτάσουν στα βάθη της ανθρώπινης φύσης, να συγκινήσουν αλλά και να
ορθώσουν αντιστάσεις σε αντίξοες συνθήκες. Και στις δυσκολότερες εποχές της ιστορίας μας ο
λαός μας πάντα κατέφευγε στα «φάρμακα της ποίησης» για να αντλήσει δυνάμεις, να
διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του, να επικοινωνήσει με τους συνανθρώπους του, να
οραματιστεί έναν καλύτερο κόσμο.
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής της Δ΄Δ/νσης, οι οποίοι
επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση με αναγνώσεις ποιημάτων της δικής τους
επιλογής.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Το ποίημα θα πρέπει να έχει εκδοθεί και να σχετίζεται με το θέμα της εκδήλωσης.
Όλοι οι εγγεγραμμένοι μαθητές σχολείων της περιοχής ευθύνης της Δ΄Δ/νσης Β/θμιας
μπορούν να λάβουν μέρος συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και

αποστέλλοντάς την μαζί με φωτοαντίγραφο του ποιήματος της επιλογής τους στο τμήμα
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων & Αγωγής Υγείας υπόψη κ. Γιακουμάτου Τ. και Μπακάλη Τ.
μέχρι την 10η Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τη διαμόρφωση του
προγράμματος της εκδήλωσης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, προκειμένου να δηλώσουν
συμμετοχή.
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Αίτηση Συμμετοχής
στην εκδήλωση « Έλα με το ποίημα σου »
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Οδηγίες: Επισυνάψτε στην αίτηση αντίγραφα των προτεινόμενων για ανάγνωση ποιημάτων,
επισημαίνοντας το όνομα του μαθητή που προτίθεται να αναγνώσει.

