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Προς: 1. ρνιεία Γ/λζεσλ Πζκηαο & Γ 
ζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη 
Ρεζύκλνπ 
(διά ηων Διευθύνζεων) 

Κοιν.: 1. Πεξ/θε Γ/λζε Π. & Γ. Δθπ/ζεο 
Κξήηεο  

2. ρνιηθνί ύκβνπινη Π. & Γ. 
Δθπ/ζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ 

3. Γ/λζεηο Πζκηαο & Γ ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ 

4.  ΚΔΠΛΗΝΔΣ Υαλίσλ & Ρεζύκλνπ 
 

 
  

Θέμα: Πξόζθιεζε - Έθζεζε/  8o Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο, 
Υαληά, πκκεηνρέο - Γξάζεηο 

 

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

Η Έθζεζε/  8
ν
 Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο  

(http://festman.schoolab.gr/) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Χανιά ζην Πλεπκαηηθό 

Κέληξν Υαλίσλ, ηελ Πέμπηη 19 θαη ηελ Παραζκεσή 20 Απξηιίνπ 2018.  
Σν θεηηλό 8

ν
 Φεζηηβάι Μαζεηηθήο Φεθηαθήο Γεκηνπξγίαο (www.digifest.info) 

ζα δηεμαρζεί ζηα Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Καβάλα, 

Καλαμάηα, Κέρκσρα, Λάριζα, Μσηιλήνη, Πάηρα, Πύργο Ηλείας, και Σρίκαλα 

αληίζηνηρεο εκέξεο. Η θνηλή κέξα όισλ ησλ πόιεσλ ζα είλαη ε Παραζκεσή 20 

Απριλίοσ, όηαλ ζηηο 11:00 ην κεζεκέξη ζα ζπλαληεζνύλ όιεο νη πόιεηο κε 
ηειεδηάζθεςε. 

 

Δηλώζεις σμμεηοτής - Ηλεκηρονική θόρμα  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζηηο δξάζεηο ηεο Έθζεζεο/ Φεζηηβάι ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε ειεθηξνληθή θόξκα, όπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη νη επηινγέο ζαο γηα απηή ηε ζπκκεηνρή, ώζηε λα 
θαηαξηίζνπκε ην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ/δξάζεσλ. (Η θόξκα 
ελεξγνπνηείηαη από εδώ).  

Η ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηε  Δεσηέρα 

2 Απριλίοσ.    

http://festman.schoolab.gr/
www.digifest.info
https://goo.gl/forms/lA4sYshvbxAsItyj1


 

 

Παράλληλες δραζηηριόηηηες - Εργαζηήρια  
ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο νη καζεηέο ζα έρνπλ ηεο επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ, λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ ζε ςεθηαθέο 
δξάζεηο:  

 

 Cineμαθημαηα απν ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Υαλίσλ 

 Δξγαζηήξη κινούμενης εικόνας κε ηνλ θ. Μάξην Ισαλλίδε θαη ην 
εξγαζηήξην θίηζνπ Υαλίσλ 

 Δξγαζηήξη Φσηνγξαθίαο κε ην Νίθν Κακπηαλάθε «… η ηέτνη ηης 

θωηογραθίας» 

 Πνιπηερλείν Κξήηεο - ΗΜΜΤ - Εργαζηήριο Διανεμημένων 

Πληροθοριακών σζηημάηων και Εθαρμογών Πολσμέζων  
o Γεκηνπξγηθή Μάζεζε κε ην Φεθηαθό Θέαηξν θηώλ eShadow 
o Πξνζεγγίδνληαο ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία κέζα από 

έξγα θνηηεηώλ 

 Schoolspace, Hackerspace από ηνπο καζεηέο καο… 

 Εκπαιδεσηική Ρομποηική από ην 2ν Γεκνηηθό Υαλίσλ 

 Γηαγσληζκόο «Σα πολσμέζα … για ηην Αζθάλεια ζηο Διαδίκησο»  

 … θαη πνιιέο καζεηηθέο εθπιήμεηο 
 

πκκεηέρνπλ όια ηα ζρνιεία ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Υαλίσλ θαη 
Ρεζύκλνπ 

  
Η έθζεζε παξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Υαλίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ θαη ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Σ. Υαλίσλ θαη 
ζα είλαη αλνηθηή ζην θνηλό. 

 

Παξαθαινύκε νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα δηεπθνιύλνπλ ηε 
ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο λα 

πξνγξακκαηίζνπλ δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ηελ Πέμπηη 19 θαη ηελ Παραζκεσή 20 
Απξηιίνπ 2018.   

 

ημειώζεις  

 Η θεηηλή Έθζεζε/ Φεζηηβάι, όπσο θαη όιεο νη δξάζεηο καο (Δθδειώζεηο), 

θηινμελνύληαη ζηε πλαηθόρμα http://festman.schoolab.gr/. 

 Όια ηα έξγα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαγσληζκό «Σα πολσμέζα … για ηην 

Αζθάλεια ζηο Διαδίκησο» ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαξηεζεί κέρξη ηε Δεσηέρα 

2 Απριλίοσ 2018. 

 πλεκκέλα ε αθίζα ηεο Έθζεζεο/ Φεζηηβάι, αξρείν  

 Σν πρόγραμμα ζα αλαξηεζεί ζηελ πιαηθόξκα http://festman.schoolab.gr/, 

ηελ Σξίηε 17 Απριλίοσ 2018. 
 

                                                                                        
Ο ρνιηθόο ύκβνπινο  

 
 

Γώγνπινο Γηώξγνο 

http://festman.schoolab.gr/
http://festman.schoolab.gr/uploads/festival/20/documents/afisa_Chania.pdf
http://festman.schoolab.gr/

