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Ππορ: 1. σολεία Γ/νζευν Πθμιαρ & Γ 
θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ρεθύμνος 

(διά ηης Διευθύνζεως) 

Κοιν.: 1. Πεπ/κη Γ/νζη Π. & Γ. Δκπ/ζηρ 
Κπήηηρ  

2. σολικοί ύμβοςλοι Π. & Γ. 
Δκπ/ζηρ Ρεθύμνος 

3. Γ/νζειρ Πθμιαρ & Γ θμιαρ 
Ρεθύμνος 

4.  ΚΔΠΛΗΝΔΣ Ρεθύμνος 
 

 
  

Θέμα: Ππόζκληζη - Έκθεζη/  Φεζηιβάλ Μαθηηικήρ Φηθιακήρ Γημιοςπγίαρ 
Ρεθύμνος, ςμμεηοσέρ - Γπάζειρ 

 

Αγαπηηέρ ζςναδέλθιζζερ και Αγαπηηοί ζςνάδελθοι, 
 

Η Έκθεζη/ Φεζηιβάλ Μαθηηικήρ Φηθιακήρ Γημιοςπγίαρ   (Ρεθύμνος) 

(http://festman.schoolab.gr/) θα ππαγμαηοποιηθεί για 3
η
 σπονιά ζηο «πίηι ηος 

Πολιηιζμού» ζηην παλιά πόλη ηος Ρεθύμνος ηην Σεηάπηη 18 Αππιλίος 2018.  
 

Δηλώζειρ ςμμεηοσήρ - Ηλεκηπονική θόπμα  
Για ηη ζςμμεηοσή ηος ζσολείος ζαρ ζηιρ δπάζειρ ηηρ Έκθεζηρ/ Φεζηιβάλ θα 

ππέπει να ζςμπληπυθεί η ηλεκηπονική θόπμα, όπος θα πεπιλαμβάνονηαι ηα 
ζηοισεία ηος ζσολείος ζαρ και οι επιλογέρ ζαρ για αςηή ηη ζςμμεηοσή, ώζηε να 
καηαπηίζοςμε ηο ππόγπαμμα ηυν εκδηλώζευν/δπάζευν. (Η θόπμα 
ενεπγοποιείηαι από εδώ).  

Η ζςμπλήπυζη ηυν ζηοισείυν ππέπει να έσει ολοκληπυθεί μέσπι ηη  Δεςηέπα 

2 Αππιλίος.    
 

Παπάλληλερ δπαζηηπιόηηηερ - Επγαζηήπια  
ε όλη ηη διάπκεια ηηρ έκθεζηρ οι μαθηηέρ θα έσοςν ηηρ εςκαιπία να 

παπακολοςθήζοςν, να ζςμμεηάζσοςν και να αλληλεπιδπάζοςν ζε τηθιακέρ 
δπάζειρ:  

 

 Δπγαζηήπι Επεξεπγαζίαρ εικόναρ  και Ήσος 

http://festman.schoolab.gr/
https://goo.gl/forms/ePnCoH7vbeMbtQZC2


 

 Εκπαιδεςηική Ρομποηική 

 Αςηομαηιζμοί και Γιαδίκηςο 

 Δθαπμογέρ 3D Printing 

 Γιαγυνιζμόρ «Σα πολςμέζα … για ηην Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο»  

 Παισνίδια μαθηηών με Scratch 

 … και πολλέρ μαθηηικέρ εκπλήξειρ 
 

ςμμεηέσοςν όλα ηα ζσολεία ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Ρεθύμνος 

  
Η έκθεζη παπαγμαηοποιείηαι ζε ζςνδιοπγάνυζη με ηο Γήμο Ρεθύμνηρ και ζε 

ζςνεπγαζία με ηιρ Γιεςθύνζειρ Ππυηοβάθμιαρ & Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 
Ρεθύμνηρ και θα είναι ανοικηή ζηο κοινό. 

 

Παπακαλούμε οι διεςθςνηέρ ηυν ζσολικών μονάδυν να διεςκολύνοςν ηη 
ζςμμεηοσή ηυν ομάδυν μαθηηών ηυν ζσολείυν ηοςρ, ζύμθυνα με ηα 
πποβλεπόμενα, και ζε ζςνεπγαζία με ηοςρ καθηγηηέρ πληποθοπικήρ να 

ππογπαμμαηίζοςν διδακηικέρ επιζκέτειρ ηην Σεηάπηη 18 Αππιλίος 2018.   

 

ημειώζειρ  

 Η Έκθεζη/ Φεζηιβάλ, όπυρ και όλερ οι δπάζειρ μαρ (Δκδηλώζειρ), 

θιλοξενούνηαι ζηην πλαηθόπμα http://festman.schoolab.gr/. 

 ςνημμένα η αθίζα ηηρ Έκθεζηρ/ Φεζηιβάλ  

 Σο ππόγπαμμα θα αναπηηθεί ζηην πλαηθόπμα http://festman.schoolab.gr/, 

ηην Σπίηη 17 Αππιλίος 2018. 
                                                                                        

Ο σολικόρ ύμβοςλορ  
 
 

Γώγοςλορ Γιώπγορ 

http://festman.schoolab.gr/
http://festman.schoolab.gr/

