Θέλω κι εγώ να συμμετέχω!

Θέλω κι εγώ να συμμετέχω…

…στη Μαθητιάδα, μια εμπειρία ζωής
Από το 2002 η Μαθητιάδα αποτελεί το
κορυφαίο εκπαιδευτικό αθλητικό και
πολιτιστικό γεγονός που φέρνει κοντά
χιλιάδες µαθητές και εκπαιδευτικούς απ’
όλη την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες
του κόσµου για µια µοναδική εµπειρία ζωής

στην Πρώτη Σερρών, στο ∆ήµο Αµφίπολης!
Μοναδική για τον τρόπο και τον χώρο που
διεξάγεται, η Μαθητιάδα προσφέρει στους
µαθητές µια ξεχωριστή ευκαιρία να ζήσουν
το όνειρο της προσοµοίωσης των
Ολυµπιακών Αγώνων και όχι µόνο!
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… ως μαθητής γιατί:
✓ Συμμετέχω σε μία μοναδική διοργάνωση διεθνούς επιπέδου που αποτελεί εμπειρία ζωής
✓ Συναναστρέφομαι και κάνω φιλίες με παιδιά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
✓ Μπορώ να συμμετέχω σε ένα αγώνισμα που μου αρέσει, χωρίς να το έχω ξαναδοκιμάσει

✓ Συμμετέχω σε ένα σύνολο δράσεων και παρουσιάζω το καλλιτεχνικό μου έργο
✓ Είναι η οικονομικότερη εκδρομή που υπάρχει και η μόνη που διαρκεί 5 μέρες
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… ως συνοδός εκπαιδευτικός γιατί:
✓ Προσφέρω στους μαθητές μου μια μοναδική εμπειρία εκπαίδευσης
✓ Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία των μαθητών και δεν χρειάζεται να είμαι Γυμναστής
✓ Γνωρίζομαι με πλήθος συναδέλφων από την Ελλάδα και τον κόσμο

✓ Παρουσιάζω πολιτιστικές μου δράσεις και προβάλλω τον τόπο και το σχολείο μου
✓ Λειτουργώ σε ασφαλές περιβάλλον και έτσι μπορώ να χαρώ κι εγώ ελεύθερα τις δράσεις
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… ως σχολείο γιατί:
✓ Εκπροσωπώ το νομό μου και προβάλλω το
σχολείο μου σε μια διεθνή μαθητική διοργάνωση
✓ Οι μαθητές μας ζουν μια μοναδική εμπειρία

εκπαίδευσης
✓ Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και ίδια με
αυτήν των τριήμερων εκδρομών
✓ Κάνω επαφές με σχολεία από όλη την Ελλάδα οι
οποίες συνεχίζονται και μετά τη Μαθητιάδα

✓ Αποκτώ το δικαίωμα συμμετοχής στο διεθνές
δίκτυο σχολείων της Μαθητιάδας
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… ως γονέας παιδιού γιατί με ενδιαφέρει:
Η μοναδική εμπειρία κοινωνικοποίησης
με παιδιά από όλη την Ελλάδα

Το έμπειρο & καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό

Ο σεβασμός στο μαθητή και η συμμετοχή
σε δράσεις με δική του επιλογή

Η συμμετοχή του παιδιού μου
στη μεγαλύτερη βιωματική
εκπαιδευτική διοργάνωση

Το ασφαλές περιβάλλον

Η οικονομικότερη εκδρομή για
μαθητές που καλύπτει όλα τα έξοδα

Εάν ήμουν εγώ παιδί, δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσω αυτή την εμπειρία!

Θέλω κι εγώ να συμμετέχω…

Για να συμμετέχω πρέπει να δηλώσει
συμμετοχή το σχολείο μου. Σε
περίπτωση επιλογής του, το σχολείο
ορίζει όσα και όποια άτομα θέλει να
το εκπροσωπήσουν χωρίς κριτήρια
και αποκλεισμούς, αρκεί να το θέλει
ο μαθητής και να το επιτρέψει ο
κηδεμόνας. Στη Μαθητιάδα δεν
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές
μεμονωμένα, χωρίς συνοδούς.

… πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι µαθητές
ελληνικών γυμνασίων, οπουδήποτε στον κόσµο,
χωρίς αποκλεισµούς και προϋποθέσεις.
Συμμετέχουν Δημόσια, Ιδιωτικά και Ειδικά Σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Πανελλήνια Μαθητιάδα

www.mathitiada.gr

… πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;
Ενηµερωθείτε από την ιστοσελίδα της Μαθητιάδας www.mathitiada.gr και : Πανελλήνια
Μαθητιάδα για την προκήρυξη της Μαθητιάδας καθώς και για όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για να λάβει τα σχολείο σας µέρος σε αυτό το µοναδικό διεθνές γεγονός.
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