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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Δγγραθή ζηο 1 Γιαδικησακό Υριζηοσγεννιάηικο Υωριό
ο

Σν1 Γιαδικησακό Υριζηοσγεννιάηικο Υωριό έξρεηαη ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο θαη Αζιεηηζκνύ«ΗΡΟΓΩΡΟ» ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ,ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθώλ δξάζεσλ ηνπο!
Η ηδέα θαη ε πινπνίεζή ηεο απνηειεί ηην ανηιπρόηαζη ζηη μαηαίωζη ηων Υριζηοσγεννιάηικων εκδηλώζεων
ιόγσ COVID-19 θαη ζηόρνο καο είλαη ηα παηδηά λα κελ βηώζνπλ ηελ έιιεηςε ησλ θαζηεξσκέλσλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ
ενξηώλ.
Αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ πξνζαξκνζκέλε ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιιεη ε
ο

πγεηνλνκηθή θξίζε θαη κε αγάπε γηα ηνπο κηθξνύο καο καζεηέο θαη όρη κόλν δεκηνπξγήζακε ην 1 Γιαδικησακό
Υριζηοσγεννιάηικο Υωριό κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ ζηαζκώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ,
ηελ παιδική τορωδία ηης κας οθίας Κιοζκέρογλοσ.
Έηζη ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία ενηελώς ΓΩΡΔΑΝλα βηώζνπλ ηε ραξά ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θαη λα:
Παίμνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ Χξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο
Παξαθνινπζήζνπλ Υριζηοσγεννιάηικα παραμύθια
Επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζσνομιλήζοσν με ηον Αϊ Βαζίλη κέζα από ηελ πλαηθόρμα zoom
Δηαζθεδάζνπλ κε Χξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα θαη θνπθινζέαηξν
Πεξηεγεζνύλ κέζα από livecamera ζηο πραγμαηικό τωριό ηοσ Αϊ Βαζίλη
Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα αλεβαίλνπλ ζην δηαδίθηπν, κε ζηόρν λα ππάξρεη θαζεκεξηλά έλα
πξόγξακκα ην νπνίν ζα κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ όια ηα παηδηά από ην ζπίηη ηνπο, είηε από ηελ ηειεόξαζε, είηε
από ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.
Σν Χξηζηνπγελληάηηθν ρσξηό ζα θηινμελεζεί ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ www.irodoros.gr.
Η πιαηθόξκα ζα είλαη δηαζέζηκε από ηις21 Γεκεμβρίοσ 2020 θαη ζα ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα γηα όιν ην 24ωρο.
ΔΓΓΡΑΦΗ & ΤΝΓΔΗ μέζω πλαηθόρμας Zoom
Γηα λα κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού με τον Αϊ Βασίληθαη λα ζπλνκηιήζεηε καδί ηνπ από 21 έως και 24
Γεκεμβρίοσ 2020παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε άκεζα ηελ αθόινπζε δηαδηθηπαθή θόξκα εγγξαθήο γηα ηελ απόθηεζε
ΓΩΡΔΑΝ θσδηθνύ εηζόδνπ.https://form.jotform.com/203453002515037

Όπσο αλαθέξεη ε πξόεδξνο ηνπ ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟ» θ. Γηάλλα Ρήγα, θύξην κέιεκα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ
είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε δεκόζηα πγεία θαη ηελ ίδηα ώξα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα δήζνπλ ην ενξηαζηηθό θιίκα
ζηα ζπίηηα ηνπο θαη λα βηώζνπλ ηε ζαιπσξή θαη ηελ δεζηαζηά ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ βξεθνλεπηαθώλ καο
ζηαζκώλ παξακέλνληαο αζθαιείο ρσξίο λα αθήζνπκε απηά ηα Χξηζηνύγελλα λα ραζνύλ.

