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           ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία 
                         της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών 
    του Δήμου Αθηναίων 

      (διά των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου    
       Γραφείων Π.Ε.)   

                                 Έδρες τους    
            ΚΟΙΝ.:1. κ.κ. Προϊστ/νους Γραφείων Π.Ε.                                

                        2. κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. 
                                  (διά των γραφείων Π.Ε.) 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ζάππειο 2 - 4 
Ιουνίου» 
 
Η  Δ/νση Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Νέας 
Γενιάς και την Α΄  Δ/νση Π.Ε. Αθηνών (Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) διοργανώνει το 1ο μαθητικό φεστιβάλ για τα 
σχολεία του Δήμου Αθηναίων, στις 2, 3 και 4 Ιουνίου 2009, στο Ζάππειο. 
Στο μαθητικό φεστιβάλ θα γίνει η δημοσιοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων που 
υλοποιήθηκαν τη σχολική χρονιά 2008-09 στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Αθηναίων.  Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μαθητικών ομάδων στην 
ξενάγηση της έκθεσης και σε εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης ανάλογων 
θεμάτων, από ειδικούς εμψυχωτές. 
Για το σκοπό αυτό τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 
Παρασκευή 22 Μαΐου 2009, στα τηλέφωνα 210 5244883, 2105244980. 

1. Τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων που έχουν υλοποιήσει πρόγραμμα 
(Περιβαλλοντική Εκπ/ση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα) την τρέχουσα 
σχολική χρονιά, μπορούν να τα δημοσιοποιήσουν  συμμετέχοντας με poster, 
εικαστικά έργα, κατασκευές, μαθητικά έντυπα, αφίσες κλπ, τα οποία θα 
εκτεθούν  στο χώρο του Ζαππείου.  Τα posters πρέπει να είναι διαστάσεων 
70Χ100. Όσα είναι σε μορφή ψηφιακή μπορούν να παραδοθούν στα Γραφεία 
Σχολικών Δραστηριοτήτων και να εκτυπωθούν με ευθύνη του Δήμου 
Αθηναίων. Στο site της Διεύθυνσης έχουν αναρτηθεί  οδηγίες κατασκευής 
poster (http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/periballontikh/html) 
Επίσης τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν στη δημοσιοποίηση των 
προγραμμάτων τους και με Power Point  (μέχρι 15 διαφάνειες) ή μικρές 
ταινίες που έχουν παράγει, που  θα προβάλλονται σε γιγαντοοθόνη σε διαρκή 
ροή. 

2. Όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων μπορούν να συμμετέχουν με μαθητικές 
ομάδες στο φεστιβάλ με ξενάγηση στην έκθεση και συμμετοχή στα 
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εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης στο χώρο του Ζαππείου και τον Εθνικό 
Κήπο. 
Οι επισκέψεις των μαθητικών ομάδων στο φεστιβάλ θα γίνονται κάθε μέρα 
από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.. Τα εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης 
που μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητικές ομάδες (μέχρι 25 άτομα) θα 
περιλαμβάνουν θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντικό μονοπάτι, αφήγηση 
παραμυθιού, εικαστική έκφραση, πρόληψη και προαγωγή υγείας, παιχνίδια, 
κατασκευές, μουσικοκινητικά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες σχετικές με 
το περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό. 
Στο μαθητικό φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν μέχρι δύο (2) μαθητικές 
ομάδες από κάθε σχολείο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα 
σχολεία να συμμετέχουν.   

 
 
               Η Δ/ντρια Εκπ/σης Α΄  Δ/νσης Αθηνών 
 
 
 
 
 
        Δήμητρα Χατζημανώλη 
 


