ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΗΣ
ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΑΓΡΑΦΟΝ
Για το έτος 2022 ο διαγωνισμός το «Αγραφον» θα είναι αφιερωμένος στην ζωή και τον
πολιτισμό των Ελλήνων που ζούσαν στην Μικρά Ασία μέχρι την εκδίωξη του ελληνικού
πληθυσμού το 1922. Με την επέτειο συμπλήρωσης των 100 χρόνων από το τραγικό αυτό
γεγονός, καλούνται οι μαθητές των ελληνικών σχολείων να παρουσιάσουν μία έκθεση
(History Fair) με περιεχόμενο την ιστορική διαδρομή του Ελληνικού πολιτισμού στην Μικρά
Ασία. Κάθε σχολείο θα οργανώσει την δική του έκθεση των ιστορικών γεγονότων (History
Fair) μέσα στον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2022. Ένας εκπρόσωπος από κάθε σχολείο σε
επίπεδο Δημοτικού, Γυμνασιακών και Λυκειακών τάξεων, του οποίου το έργο επιλέχτηκε από
το σχολείο του, θα κληθεί να το παρουσιάσει στη γιορτή απονομής των βραβείων το
«Αγραφον» .
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
Κυριακή, 22 Ιανουαρίου στον Άγιο Γεώργιο Σικάγου, μετά τον Όρθρο και την Θεία
Λειτουργία θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση για τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν την ελληνική
γλώσσα και πολιτισμό.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, Des Plaines, μετά τον Μέγα
Εσπερινό στις 6:00 μ.μ., παραμονή της εορτής των Τριών Ιεραρχών, η ενορία του Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή θα δεξιωθεί τους εκπαιδευτικούς των Ελληνικών Σχολείων, στην
αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας, με χαιρετισμό από τον εντιμότατο Πρόξενο της Ελλάδος
στο Σικάγο κ. Εμμανουήλ Κουμπαράκη. Οι μαθητές του ημερησίου ελληνικού σχολείου
«Αγγελος Φύλακας» θα παρουσιάσουν επίσης ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα.
«ΑΓΡΑΦΟΝ» ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Σάββατο, 9 Απριλίου, 3:00 -5:00 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, Niles. Όσοι
μαθητές επιλέχτηκαν από κάθε σχολείο θα συγκεντρωθούν για να παρουσιάσουν την εργασία
τους. Μετά την δεξίωση και το σύντομο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν οι μαθητές του
Ελληνικού σχολείου Αριστοτέλης, θα γίνει η απονομή βραβείων στους μαθητές που
βραβεύτηκαν.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το Σάββατο 7 Μαϊου, 3:00- 6:00 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα Σικάγου, θα γίνει μία
γενική παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις πηγές από το
διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, ακολουθούμενη από παρουσίαση για μαθητές
με ειδικές ανάγκες. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα προσφερθεί δείπνο.

