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1) Γραφείο χολ. υμβοφλων 

3) ιβιτανίδειοσ Δημόςια χολή 

Σεχνών και Επαγγελμάτων 

          

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτο μαθητικό Φεςτιβάλ ςχολικών δρα-
ςτηριοτήτων 2017» 

Τθν Παραςκευι 5 Μαΐου 2017 (Λφκεια), τθ Δευτζρα 8 και τθν Τρίτθ 9 Μαΐου 2017 (Γυμνά-
ςια) ςυνδιοργανϊνεται από τθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔϋΑκινασ, τουσ Εκπαιδευτικοφσ και τουσ 
Μακθτζσ που υλοποιοφν Προγράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, το Φεςτιβάλ Σχολικϊν Δρα-
ςτθριοτιτων 2017 με τθν παρουςίαςθ των Προγραμμάτων και τθν ζκκεςθ αφίςασ και κατα-
ςκευϊν ςτο χϊρο του Ειδικοφ Γυμναςίου και Λυκείου Κωφϊν και Βαρθκόων Φειδίου 27 & Υμθτ-
τοφ 4, Τ.Κ.164 52, Αργυροφπολθ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάντθςθ κα δοκεί θ δυνατότθτα ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ που επικυ-
μοφν, να παρουςιάςουν τουσ κυριότερουσ κεματικοφσ άξονεσ με τουσ οποίουσ αςχολικθκαν 
ςτθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ, τον τρόπο εργαςίασ που ακολοφκθςαν, κακϊσ και 
τα αποτελζςματα και/ι το υλικό που παριγαγαν κατά τθν εξζλιξθ του Προγράμματοσ τουσ ςτθν 
ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα τθσ Διεφκυνςθσ ΔϋΑκινασ.   

Τα ςχολεία που επικυμοφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν θ-
λεκτρονικι φόρμα ςυμμετοχισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://bit.ly/festival-D2017  μζχρι 
τη Δευτζρα 1η Μαΐου. Κάκε ομάδα κα ζχει ςτθ διάκεςι τθσ μζχρι δεκαπζντε (15) λεπτά παρου-
ςίαςθσ του προγράμματοσ τθσ (10 λεπτά παρουςίαςθσ και 5 ερωτιςεισ). Προκειμζνου να εξα-
ςφαλιςτεί εκπροςϊπθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςχολείων, οι ομάδεσ καλοφνται να δθ-
λϊςουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ. Σε περίπτωςθ πλθκϊρασ ςυμμετοχϊν, κα ακο-
λουκιςει θλεκτρονικι κλιρωςθ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ παρουςίαςθ όλου του εφρουσ 
των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Τα εγκεκριμζνα προγράμματα που ζχουν υλοποιθκεί, μποροφν 
να ςυμμετζχουν με χορευτικό, μουςικό ι άλλο δρϊμενο με κινθματογραφικι ταινία ςε μορφι 
αρχείου mp4 ι avi, με πόςτερ - αφίςα, με καταςκευζσ, με ψθφιακι παρουςίαςθ. Θα υπάρχει 
διακζςιμοσ υπολογιςτισ και βιντεοπροβολζασ. Προκειμζνου να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ μα-
κθτζσ να παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ των άλλων ομάδων, οι ςυντονιςτζσ κα μποροφν να 
δθλϊνουν προτίμθςθ χρονικισ ηϊνθσ, αλλά θ ςειρά παρουςίαςθσ κα ανακοινϊνεται μετά από 
κλιρωςθ τθν ίδια μζρα τθσ παρουςίαςθσ. Για τα Λφκεια κα δοκεί προτεραιότθτα να παρουςιά-
ςουν τθν πρϊτθ θμζρα του Φεςτιβάλ 5 Μαΐου. 

Στθν περίπτωςθ των ςτατικϊν εκκεμάτων ςασ ενθμερϊνουμε, ότι κα είναι διακζςιμα κρα-
νία, όπου κα τοποκετθκοφν τυχόν ογκϊδεισ καταςκευζσ των μακθτικϊν ομάδων (π.χ. μακζτεσ). 

http://bit.ly/festival-D2017


Αναφορικά με τθν ζκκεςθ υλικοφ των μακθτικϊν ομάδων, όπωσ αφίςεσ, φωτογραφίεσ, γελοιο-
γραφίεσ κ.τ.λ. οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν προβλζψει για τθν ςτακερι επικόλλθςθ 
τουσ ςε επιφάνειεσ ανάρτθςθσ (π.χ. ςκλθρά χαρτόνια, φελιηόλ), τα οποία κα φζρουν μαηί τουσ 
ςτο χϊρο τθσ ςυνάντθςθσ, κακϊσ δεν είναι δυνατι θ επικόλλθςθ ςτουσ τοίχουσ του ςχολείου. Η 
ομάδα των μακθτϊν κα πρζπει να παραμείνει ςτον εκκεςιακό χϊρο για το διάςτθμα λειτουργί-
ασ τθσ ζκκεςθσ 17.00-21.00, ϊςτε να εκκζτει το ζργο τθσ και να απαντά ςε ερωτιςεισ ςχετικά με 
αυτό. 

 
Οδθγίεσ πρόςβαςθσ ςτο Ειδικό Γυμνάςιο και Λφκειο κακϊσ και το τελικό πρόγραμμα τθσ 

εκδιλωςθσ κα ανακοινωκεί μετά τθ ςυλλογι και επεξεργαςία όλων των αιτιςεων ςτθν ιςτοςε-
λίδα τθσ Διεφκυνςθσ. Οι παραςτάςεισ και θ ζκκεςθ μακθτικϊν δθμιουργιϊν κα είναι ανοικτζσ 
για τα ςχολεία και το κοινό. 

Πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ 

Κατά τθ φετινι διοργάνωςθ προτείνεται όςα ςχολεία ζχουν προετοιμάςει κεατρικζσ πα-

ραςτάςεισ να προχωριςουν ςε ανταλλαγζσ παραςτάςεων, προκειμζνου να παρουςιαςτοφν 

ολοκληρωμζνα τα ζργα και όχι αποςπαςματικά για ζνα 15λεπτο ςτα πλαίςια του Φεςτιβάλ.  

Η αποςπαςματικι παρουςίαςθ αδικεί τα κεατρικά ζργα και τισ προςπάκειεσ των ςυντελεςτϊν. 

Σε μία πρϊτθ φάςθ τα ςχολεία που επικυμοφν να παρουςιάςουν ολοκλθρωμζνθ τθν παρά-

ςταςι τουσ, καλοφνται να δθλϊςουν ςε ειδικι φόρμα ςτθ διεφκυνςθ 

http://bit.ly/ANTALLAGES τα ςτοιχεία τουσ.  Στθ ςυνζχεια θ Διεφκυνςθ κα κοινοποιιςει ςτα 

ςχολεία τθν κατάςταςθ των ςχολείων, που προςφζρονται να παρουςιάςουν τθν παράςταςι 

τουσ ολοκλθρωμζνθ είτε ςτο δικό τουσ χϊρο είτε δζχονται να φιλοξενθκεί θ παράςταςθ ςε 

αίκουςα εκδθλϊςεων άλλου ςχολείου. Τα ςχολεία που επικυμοφν να φιλοξενιςουν μία πα-

ράςταςθ είτε να παρακολουκιςουν ςτο χϊρο του ςχολείου που τθν οργανϊνει, κα μποροφν 

να ζρκουν ςε επαφι με τον ςυντονιςτι προκειμζνου να προγραμματίςουν τισ παραςτάςεισ.  

 Σκοπόσ  των πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν είναι: 

Η προςζγγιςθ και θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με κεατρικά κείμενα  και μουςικά ζργα. 

Η ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να αναπτφξουν φιλικζσ ςχζςεισ 

Η προϊκθςθ ανταλλαγισ εμπειριϊν μεταξφ των ςχολείων και θ δθμιουργία νζων δεςμϊν 

 
 
Υπενκυμίηουμε ότι θ ςυμμετοχι ςτο φεςτιβάλ είναι προαιρετικι. Παρακαλοφμε για τθν ε-

νθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν και ιδιαίτερα εκείνων που ςυμμετζχουν ςε Προγράμματα 
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων ενυπόγραφα. 
            

      

       

http://bit.ly/ANTALLAGES

