Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ – ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Με μεγάλη μας χαρά είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη παιδικών σεμιναρίων
για παιδιά από 9 ετών και άνω με στόχο την εκμάθηση της ποντιακής ιστορίας, των
παραδόσεων και των εθίμων του τόπου καταγωγής μας. Ο ειδικός αυτός διαδικτυακός κύκλος
σεμιναρίων θα δώσει την ευκαιρία στους νεαρούς μας φίλους να έρθουν σε επαφή με το
ποντιακό στοιχείο και την ελληνική παράδοση σε μία εποχή που οι δραστηριότητες των
παιδιών μας είναι περιορισμένες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι μας βιώνουμε.
Παρακάτω το πρόγραμμα και οι πληροφορίες συμμετοχής.
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:
Από Κυριακή 7.02 και κάθε Κυριακή έως 7.03 στις 18.00 μέσω της πλατφόρμας Google
Hangouts. Όσοι δηλώνουν συμμετοχή θα λαμβάνουν τον σχετικό σύνδεσμο στο email τους.
Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ:
https://forms.gle/SyXyUV35SNzeKtqZ8
Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;
Είτε μέσω της φόρμας "Δήλωση συμμετοχής" (όπως σημειώνεται ανωτέρω) είτε μέσω email
στο imavrithalassa@gmail.com, είτε με SMS στο 6934405709 (Έλενα Τσιμαχίδου).
Σε περίπτωση που μας στείλετε email ή SMS θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω:
1. email που θέλετε να λάβετε τον σύνδεσμο συμμετοχής
2. Σε ποιες ενότητες θέλετε να συμμετέχει το παιδί σας
3. Ηλικία και όνομα παιδιού καθώς και το όνομα σας.
Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερώσεις που αφορούν τα
σεμινάρια και δε θα κοινοποιηθούν σε κανένα μέλος της ένωσης.
Σε πόσα σεμινάρια μπορούμε να συμμετέχουμε;
Σε όσα θέλετε αρκεί να έχετε δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την κάθε
θεματική! Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχετε σε όλα, ωστόσο η σύσταση μας είναι
να παρακολουθήσει το παιδί τουλάχιστον τις 2 Κυριακές της ίδιας ενότητας λόγω των
δραστηριοτήτων που θα υπάρχουν από την μία Κυριακή στην επόμενη.
Πόσο χρονών πρέπει να είναι το παιδί μου για να συμμετέχει; Μπορούν να το
παρακολουθήσουν και έφηβοι ή και ενήλικες;
Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Όλοι μας μικροί και μεγάλοι έχουμε πάντα κάτι
να μάθουμε και να κερδίσουμε. Οι έφηβοι και οι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να το
παρακολουθήσουν χωρίς να συμμετέχουν στην δραστηριότητα/παιχνίδι κάθε ενότητας που
είναι αφιερωμένη σε παιδιά.
Συστήνουμε τα παιδιά που θα συμμετέχουν να είναι τουλάχιστον 9 ετών ώστε να έχει εισαχθεί
στην εκπαίδευση τους η ιστορία και να είναι λίγο εξοικειωμένα με τη μυθολογία και την ιστορία.
Οι παρουσιάσεις θα είναι προσαρμοσμένες σε ηλικίες 9-12 ωστόσο οποιοδήποτε παιδί διψάει
για μάθηση είναι ευπρόσδεκτο!
Πώς θα τα παρακολουθήσουμε;
Θα συνδεθούμε μέσω google hangouts οπότε θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή
και θα λάβετε τον σύνδεσμο συμμετοχής 1 ώρα πριν από την κάθε εισήγηση, δηλαδή κάθε
Κυριακή στις 17.00. Δεν απαιτείται κάμερα ή μικρόφωνο καθώς υπάρχει Chat οπού μπορούμε
να αλληλοεπιδρούμε. Όταν δηλώσετε συμμετοχή θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες.

