Φεστιβάλ SchoolFest 2011!
Schoolfest 2011! Μαθητές-δημιουργοί ενθουσιάζουν με τα έργα τους
Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 14 & 15 Απριλίου 2011
Θέατρο, μουσική, χορός, ειδικές κατασκευές, ταινίες μικρού μήκους, εικαστικά και χιλιάδες μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου πλημμύρισαν για τρίτη συνεχή χρονιά την «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, σε μια
γιορτή για τη συμμετοχή και τη δημιουργία: το Schoolfest 2011!
Οι μαθητές της Β και Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, καθώς και της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά παρουσίασαν τα έργα τους στους άξονες Περιβάλλον, Αγωγή Υγείας
και Πολιτισμός στο ενθουσιώδες κοινό τους. Ανάμεσά τους, έργα τα οποία έχουν ταξιδέψει και εκτός
Ελλάδας αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές. Επειδή, όμως, η συμμετοχή είναι αυτή που μετράει στο
Schoolfest, με το πέρας της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το προσωπικό αναμνηστικό τους
δίπλωμα.
Εκτός από τους μαθητές, στο Schoolfest 2011 πρωταγωνίστησαν και τα ρομπότ-ποδοσφαιριστές της
πολυβραβευμένης ερευνητικής ομάδας «Κουρήτες» του Πολυτεχνείο Χανίων, αποκλειστικός αρωγός της
οποίας είναι το Croissant MOLTO, το οποίο ήταν και ο Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης.
Δυναμικά, υποστήριξε τη φετινή διοργάνωση και η Εκπαιδευτική Τηλεόραση, μέσα στο πλαίσιο των
καινοτόμων δράσεών της, αναδεικνύοντας τις δημιουργίες των μαθητών τηλεοπτικά και μέσα από τις
ψηφιακές της πλατφόρμες, ενώ πρόβαλλε ταυτόχρονα και ταινίες-παραγωγές της για τον Πολιτισμό, το
Περιβάλλον, την Αγωγή Υγείας.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το Schoolfest είναι μια
πολυδιάστατη πολιτιστική πλατφόρμα που δίνει την ευκαιρία σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
να παρουσιάσουν τα έργα που δημιουργούν στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης.
Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους κυρίως, όμως, για τον
ενθουσιασμό τους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Άνοιξη στο Schoolfest 2012!
Το Schoolfest είναι μια παραγωγή της Reason to (www.reason2.gr), εταιρείας που ειδικεύεται σε δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέλος της PR Activities Group.
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