
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Σατ. Γ/νζη :  Κύπροσ 20 - Σ.Κ.: 30 200 – Μεζολόγγι 
Πληροθορίες :  Ρένος Υριζηοδοσλίδης 
Σηλέθωνο        :  26310 – 50065 
FAX                  :  26310 – 24895 
e-mail               : dide-dras@sch.gr 
                        : renoschris@gmail.com 
Ιζηοζελίδα       : http://www.dide.ait.sch.gr 

 

ΘΔΜΑ:  2ο Μαθηηικό Φεζηιβάλ Μονηέρνων Υορών 

 
Σαο γλωξίδνπκε όηη, ε Γιεύθσνζη Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης ηνπ λνκνύ καο θαη ν Δήκνο 

Νασπάκηοσ ζπλδηνξγαλώλνπλ ην 2ο Μαθηηικό Φεζηιβάλ Μονηέρνων Υορών ζηε πόιε ηεο Νασπάκηοσ. 
Τν Φεζηηβάι απηό ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κσριακή 10 Απριλίοσ θαη ώξα 10.30. ζηε 

Παπαραξαιάκπεην αίζνπζα ηεο Ναππάθηνπ. 
Σην Φεζηηβάι απηό κπνξνύλ κα ιάβνπλ κέξνο μαθηηικοί τορεσηικοί όμιλοι αλεμαξηήηωο αλ πινπνηνύλ 

θάπνην αληίζηνηρν Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά. Κάζε καζεηηθόο όκηινο πνπ ζα 
ζπκκεηάζρεη ζην Φεζηηβάι κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα ρνξεπηηθό πξόγξακκα κνληέξλωλ ρνξώλ από 15-20 
ιεπηά (ν αθξηβήο ρξόλνο ζα θαζνξηζηεί αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ ζπκκεηερόληωλ νκίιωλ). Οη ρνξνί απηνί 
κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ αηομικά (solo) ή ζε ομάδες (group dances) θαη ηα είδε απηώλ ηωλ ρνξώλ 
κπνξεί λα είλαη ηα latin, hip-hop, break dance, jazz,funky, zumpa θ.η.ι.   

Τα έμνδα κεηαθίλεζεο ηωλ ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ ζα γίλνπλ από ηα ίδηα ηα ζρνιεία. 
Η παξνπζίαζε ηωλ ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάηωλ ζα γίλεη κε αλθαβηηική ζειρά. 
Γηα θάζε ζρνιείν, θαζεγεηή θαη καζεηή πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζα απνλεκεζνύλ ηηκεηηθά δηπιώκαηα 

ζπκκεηνρήο.  
Ο δήκνο Ναππάθηνπ ζα πξνζθέξεη ζηηο νκάδεο ηωλ καζεηώλ-θαζεγεηώλ πξόρεηξν γεύκα.  
Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Φεζηηβάι, παξαθαινύληαη ηα ελδηαθεξόκελα ζρνιεία λα δειώζνπλ 

ζπκκεηνρή κέρξη ηελ Παραζκεσή 12 Φεβροσαρίοσ. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο παξαθαινύκε λα ζηαιεί 
ειεθηξνληθά ζην renoschris@gmail.com. Σηελ επόκελε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό 
έληππν αίηεζεο.  
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Ι.Π. Μεζολογγίοσ, 25-01-2016 

Αρ.Πρωη.:  Φ.Δ/13β/586  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

--------- 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ &  

Γ/ΘΜΙΑ 
ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

                            

ΠΡΟ: τολεία Νομού 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ 2ο ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ 
ΜΟΝΣΔΡΩΝ ΥΟΡΩΝ 

 
 

Παρακαλούμε να δετηείηε ηην ζσμμεηοτή ηοσ ζτολείοσ μας ζηο 2ο Μαθηηικό 
Φεζηιβάλ Μονηέρνων Υορών  ποσ θα γίνει ζηη Ναύπακηο ηην 10η Απριλίοσ 2016. 

 
ΥΟΛΔΙΟ  

ΟΝΟΜΑΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 

 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  

ΣΙΣΛΟΙ ΥΟΡΩΝ 
ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 

 
 
 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  
 

                             


