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χολικζσ Μονάδεσ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ

1. Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςησ Δυτ. Ελλάδασ
2. Γραφείο χολικών υμβοφλων
3. Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ Δήμου Πατρζων

«Πρόςκληςη ςτο Μαθητικό Πολιτιςτικό Φεςτιβάλ ΔΔΕ Αχαΐασ»

H Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ / Πολιτιςτικά Θζματα διά τθσ υπεφκυνθσ
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κασ Ευφροςφνθσ Κωςταρά ςε ςυνεργαςία με τον Πολιτιςτικό Οργανιςμό του
Διμου Πατρζων διοργανϊνουν τριήμερο Μαθητικό Πολιτιςτικό Φεςτιβάλ ςτισ 25, 26 και 27 Ιουνίου
2017, ϊρα 19.30, ςτο χϊρο του καγιοπουλείου Ιδρφματοσ Πατρών (είςοδοσ από ολωμοφ), το οποίο
εντάςςεται ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Πάτρασ.
κοπόσ του Μακθτικοφ Πολιτιςτικοφ Φεςτιβάλ είναι θ ανάδειξθ τθσ δθμιουργικότθτασ των
μακθτϊν που ςυμμετείχαν κατά τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 ςε Πολιτιςτικά Προγράμματα, κακϊσ και
θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τθν υλοποίθςι τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία,
ενιςχφοντασ τθν ταυτότθτα του ανοιχτοφ πολιτιςμικοφ και κοινωνικοφ ςχολείου.
Μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε Πολιτιςτικά Προγράμματα, τα οποία λειτουργοφν ωσ πυλϊνεσ
πολιτιςμοφ και αποτελοφν ςθμαντικό παιδαγωγικό εργαλείο καλλιζργειασ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ,
αυτοβελτίωςθσ και ενίςχυςθσ τθσ αυτογνωςίασ, δίνεται θ ευκαιρία και θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ,
ςυνδυάηοντασ τθ δθμιουργία με τθν ευχαρίςτθςθ, να μετουςιϊςουν γνϊςεισ, που ζχουν αποκτιςει, ςε
ιδζεσ, να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά, να ανακαλφψουν ταλζντα και δεξιότθτεσ. Αποκτοφν, ζτςι, κινθτιρια
δφναμθ για εξζλιξθ, ενϊ προβάλλονται νζεσ δθμιουργίεσ και αιςκθτικά άρτιεσ φωνζσ.
το Μακθτικό Πολιτιςτικό Φεςτιβάλ μακθτζσ από διάφορα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ που υλοποίθςαν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικά Προγράμματα κα παρουςιάςουν κάποιο
τμιμα από τισ δράςεισ τουσ με όποιο τρόπο αυτοί επικυμοφν (χορόσ, τραγοφδι, ςφντομο κεατρικό

δρϊμενο, αφιγθςθ, βίντεο κ.λπ.). το Φεςτιβάλ κα ςυμμετζχουν 30 ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, ενϊ ςτα ςυγκεκριμζνα Πολιτιςτικά Προγράμματα, αποςπάςματα των οποίων κα
παρουςιαςτοφν, ςυμμετείχαν ςυνολικά 835 μαθητζσ και 85 εκπαιδευτικοί.
Σο Μακθτικό Πολιτιςτικό Φεςτιβάλ κα περιλαμβάνει παράλλθλα δφο μζρθ:
1)

τον εξωτερικό χώρο του καγιοπουλείου: Παρουςιάςεισ αποςπαςμάτων κεατρικϊν και

μουςικοχορευτικϊν δρϊμενων, οπτικοακουςτικζσ προβολζσ ζργων πολιτιςμοφ & τζχνθσ.
2)

τον εςωτερικό χώρο του καγιοπουλείου: Σριιμερθ Εκπαιδευτικι Ζκκεςθ με μακθτικά ζργα

Σζχνθσ και Πολιτιςμοφ (φωτογραφία, εικαςτικζσ δθμιουργίεσ, αφίςεσ, κόμικσ, μακθτικόσ Σφποσ,
ζντυπεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, καταςκευζσ, τεχνολογικζσ δθμιουργίεσ).
Η είςοδοσ θα είναι ελεφθερη για το κοινό.
Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν με κάκε πρόςφορο τρόπο οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ των
ςχολείων, προκειμζνου να παραςτοφν ςτισ εκδθλϊςεισ του φεςτιβάλ, ενιςχφοντασ τθν προςπάκεια
αυτι των ςχολείων και απολαμβάνοντασ τρεισ όμορφεσ καλοκαιρινζσ βραδιζσ πολιτιςμοφ και τζχνθσ.
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