‘’Μαθητήσ του Μουςικοφ Σχολείου για μια ημζρα’’
Ζτςι ονομάηουμε το project που εδώ και μερικά χρόνια χρθςιμοποιοφμε για τθν προβολι – γνωριμία
του ςχολείου μασ ςτουσ μακθτζσ τθσ ΣΤ΄ τάξθσ των Δθμοτικών του Ν. Ρεκφμνου.
Εξ αιτίασ των υγειονομικών κανόνων των τελευταίων δυο χρόνων, είναι αδφνατο να δεχκοφμε παιδιά
ςτουσ χώρουσ του ςχολείου μασ για να το ηιςουν από κοντά και να το γνωρίςουν. Για το λόγο αυτό
ετοιμάςαμε ζνα διαδικτυακό project, ζτςι ώςτε οι μακθτζσ τθσ ΣΤ΄ τάξθσ, με τθ βοικεια των
δαςκάλων τθσ μουςικισ και όχι μόνο, να δουν και να γνωρίςουν ‘’εξ αποςτάςεωσ’’ το Μουςικό
Σχολείο, παίηοντασ ζνα διαδραςτικό παιχνίδι, παρακολουκώντασ ζνα παιχνίδι προςομοίωςησ των
βιωματικών εξετάςεων που γίνονται για τθν ειςαγωγι των παιδιών ςτθν Α΄ Γυμναςίου, αλλά και
γενικζσ – ειδικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν το ςχολείο μασ.
Οι δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν:
 Αφίςα τθν οποία επιμελικθκαν οι μακθτζσ του ςχολείου μασ για τισ εγγραφζσ που κα γίνουν από
01- 31 Μαΐου αλλά και για τθν επζτειο των 30 χρόνων λειτουργίασ του.
 Διαδραςτικό παιχνίδι με τίτλο ‘’Βρεσ το κλειδί και γίνε μακθτισ του Μουςικοφ Σχολείου για μια
μζρα’’. Με αυτό το παιχνίδι μπορεί το κάκε παιδί να δει ενδεικτικά πώσ είναι το ωρολόγιο
πρόγραμμα μακθμάτων μιασ μζρασ.
 Video ςτο οποίο μιλοφν μακθτζσ διαφόρων τάξεων του ςχολείου μασ και ςτθν ουςία απαντοφν ςε
ερωτιματα – απορίεσ που εκφράηονται από τα ίδια τα παιδιά που μασ επιςκζπτονταν. Το Video
ζγινε με τθ βοικεια του κ. Δ. Χαλκιαδάκθ (επεξεργαςία – μοντάζ), Αλκιβιάδθ Κωνςταντόπουλου
(Μουςικι επιμζλεια), Ιμπραιμ Ηάμπια (εικονοληψία) και αςφαλώσ των μακθτών μασ.
 Προςομοίωςη ςε μορφι p.p βιωματικών εξετάςεων για τθν ειςαγωγι ςτθν Α΄ Γυμναςίου.
 Παρουςίαςη ςε μορφι p.p του ςχολείου μασ – Μακιματα, δράςεισ, εκδθλώςεισ, προοπτικζσ κ.α.
Ελπίηουμε να ςασ βοθκιςουμε, όςο γίνεται καλφτερα, να γνωρίςετε, ζςτω και από απόςταςθ, το
Μουςικό ςχολείο που βρίςκεται εδώ και
30 Χρόνια ςτην

τησ πόλησ μασ!

Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ:

2831027553
Στθν ςελίδα μασ: msr.edu.gr & ςτο email μασ “mail@ gym-mous- rethymn.reth.sch.gr”

Σασ ευχαριςτοφμε !

