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Νεολαίας 2014 

    Aγαπεηή Κπξία Εάρνπ, 
         
    Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ επηζπκεί λα ζαο επραξηζηήζεη ζεξκά γηα ηελ 
πξνζωπηθή ζαο ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο Βηνκεραληθήο 
Κιεξνλνκηάο ηωλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ζηελ 
Ζκεξίδα κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα : «Βιομητανική κληρονομιά και νεολαία», 
πνπ δηνξγάλωζε ην Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο ΔΛΛΔΣ ζην πιαίζην ηεο 
Θεζζαινλίθεο Δπξωπαϊθήο Πξωηεύνπζαο Νενιαίαο 2014, ζην Νέν Γεκαξρείν 
Θεζζαινλίθεο ζηηο 4 Απξηιίνπ 2014. 
    Ζ παξνπζίαζε από ηνπο θνηηεηέο ηεο πνξείαο θαη ηωλ έωο ηώξα απνηειεζκάηωλ 
ηωλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεωλ/ εξγαζηεξίωλ ¨Βιομητανική κληρονομιά και νεολαία: 
ζτέζεις μνήμης, έμπνεσζης και δημιοσργικόηηηας¨, ζηα νπνία είραλ ζπκκεηάζρεη 
ηνλ Φεβξνπάξην 2014, ήηαλ εμαηξεηηθά επηηπρήο, όπωο εθηηκήζεθε ηόζν από ηνπο 
νξγαλωηέο όζν θαη από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εηζεγεηέο από ηελ Διιάδα θαη ην 
εμωηεξηθό. Διπίδνπκε όηη θαη από πιεπξάο ζαο θαη από ηελ πιεπξά ηωλ θνηηεηώλ 
ζαο θξίλεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ Ζκεξίδα θαη ζην ζύλνιν ηωλ ζρεηηθώλ δξάζεωλ 
επηηπρή θαη επνηθνδνκεηηθή. 
    αο ελεκεξώλνπκε όηη εθ κέξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξωπαϊθήο Πξωηεύνπζαο 
Νενιαίαο 2014 έρεη ήδε εθθξαζηεί ην ελδηαθέξνλ λα απνηειέζεη ε έθζεζε ηωλ 
απνηειεζκάηωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαζηεξίωλ κηα πεξηνδεύνπζα έθζεζε γηα ηελ 
πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

mailto:eethes@otenet.gr
mailto:zachu@del.auth.gr


     Παξαθαινύκε, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν απνηειεζκάηωλ ηωλ 
εθπαηδεπηηθώλ δξάζεωλ/ εξγαζηεξίωλ θαη λα αμηνινγεζνύλ απηά ζπλνιηθά, λα καο 
απνζηείιεηε κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηελ ηειηθή κνξθή ηωλ εξγαζηώλ ηωλ 
θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηόο ζαο θαη κηα ηειηθή δηθή ζαο αμηνιόγεζή ηνπο.   
      
     αο επραξηζηνύκε θαη πάιη ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη 
παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο 
καο θαη ηα ζπγραξεηήξηά καο. 
     

     Γηα ηελ ΓΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο  ηεο ΔΛΛΔΣ 
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