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Θέμα: “10th English on the Spot Festival”, Ρέθυμνο 2018.
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Σας καλούμε να πάρετε μέρος στο “10th English on the Spot Festival”

που θα

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου και το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στο Σπίτι του
Πολιτισμού και την Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο.
Το English on the spot festival είναι μια εκπαιδευτική δράση που εμείς οι καθηγητές και
οι καθηγήτριες Αγγλικής γλώσσας των δημόσιων σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης
του Νομού Ρεθύμνου σε συνεργασία με τη σχολική μας σύμβουλο ‘τολμήσαμε’. Ήταν μια
πρωτοβουλία που ως στόχο είχε το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, τη
συνεργασία των σχολείων – εκπαιδευτικών-μαθητών, την αναβάθμιση του μαθήματος, την
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της μάθησης μέσα από ενθάρρυνση των
μαθητών να εμπλακούν σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε παραπάνω από 14.000
συμμετοχές από μαθητές, όχι μόνο του Ρεθύμνου, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας μας
και του εξωτερικού.
Για δύο μέρες ‘ανοίγουμε’ την πόρτα της τάξης μας και δείχνουμε μαζί με τους
μαθητές/τριες μας τη δουλειά που κάνουμε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα
πραγματοποιούμε έκθεση και παρουσίαση των συμμετοχών σε κοινό για όλες τις βαθμίδες
project που φέτος έχει θέμα “Let’s Celebrate!”.
Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Η αποστολή των εργασιών μπορεί να
γίνει είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά – για να τις εκτυπώσουμε και να τις εκθέσουμε.
Όλες οι εργασίες θα αναρτηθούν ή θα παρουσιαστούν χωρίς επιλογή, ενώ θα υπάρξει

βράβευση των καλύτερων συμμετοχών για το project “Let’s Celebrate!”. Όλα τα παιδιά και
οι συνάδελφοι θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής.
Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο συμμετοχής που συνοδεύει
το έγγραφο και να το αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση lilykrommida@yahoo.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Γραφείου Σχολικών
Συμβούλων Ηρακλείου που θα βρείτε στην αρχή του εγγράφου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το φεστιβάλ είναι στη διάθεσή σας, οι συνάδελφοι:

Λίλη Κρομμύδα

6979447694

Αναστασία Κόσυβα

6970060255

Δέσποινα Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη 6972782638

Η Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών
Ν. Ηρακλείου- Ν. Ρεθύμνου
Δέσποινα Αγγελιδάκη Πετσαγγουράκη

•

Επισυνάπτεται το έντυπο συμμετοχής.

