
Υπό την Αιγίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιταλίας και 
Εξαρχίας Νοτίου Ευρώπης



Κάθε μαθητική ομάδα που θα 
συμμετάσχει στο 2ο Διεθνές Μαθητικό 
Συνέδριο μπορεί να επιλέξει ένα από τα 
παρακάτω θέματα:

• Πολιτισμός: Το λίκνο της 
Αναγέννησης

• Περιβάλλον: Στην πρώτη γραμμή 
της καταπολέμησης της κλιματικής 
κρίσης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ο θεσμός της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης



• Κάθε 20-25 παιδιά σχηματίζουν 1 μαθητική 
ομάδα που θα ετοιμάσει 1 εργασία.

• Στην περίπτωση που η εργασία είναι: PowerPoint, 
θεατρικό δρώμενο, video, χορός, ή τραγούδι, η 
παρουσίαση θα διαρκεί 10΄ (στο θέμα αυτό θα 
επανέλθουμε).

• Οι ομάδες που θα συμμετέχουν με αφίσα, κολλάζ, 
ζωγραφική, ή κάποια καλλιτεχνική δημιουργία, θα 
παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε μορφή 
έκθεσης.

Πλήθος ομάδων & χρόνος

ΟΙ  ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ



Οπτικοποιημένη πληροφορία

(Infographic)

Οπτικοποιημένη πληροφορία

(Infographic)

Αφίσα με μήνυμα
(Διαφήμιση, ακτιβισμός, 

αφύπνιση)





• Για να μπορέσουμε να 
προγραμματίσουμε τις 
παρουσιάσεις των Σχολείων, θα 
πρέπει να μας στείλετε τη Φόρμα 
Συμμετοχής.

• Συνιστούμε να προγραμματίσετε 
επισκέψεις σε μουσεία και 
αξιοθέατα όταν θα γνωρίζετε την 
ημέρα της παρουσίασής σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνεδρίες και Παρουσιάσεις

• Το κάθε Σχολείο θα 
παρακολουθήσει την Συνεδρία 
που θα προγραμματιστεί και η 
παρουσίασή του.



ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Auditorium al Duomo

Το 2ο Διεθνές Μαθητικό 
Συνέδριο θα λάβει χώρα στο 
Αμφιθέατρο Auditorium al 
Duomo. Το Αμφιθέατρο 
βρίσκεται στην καρδιά του 
Ιστορικού Κέντρου της 
Φλωρεντίας, μόλις 200m από 
τον Καθεδρικό Ναό.



ΕΙΣΟΔΟΣ
Εισιτήρια & Ταυτότητες 
Συνεδρίου

Σύντομα θα στείλουμε το συνεδριακό υλικό 
στα Σχολεία που έχουν κατοχυρώσει την 
κράτηση ή τις κρατήσεις τους.
Θα παραλάβετε τις ταυτότητες του συνεδρίου 
και τα εισιτήρια για καθηγητές και μαθητές. 
Οι ταυτότητες και τα εισιτήριά σας είναι 
απαραίτητα για την είσοδό σας στον χώρο 
του Συνεδρίου.

Τέλος, για λόγους προστασίας από τον 
COVID-19, θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες
να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου, εκτός από τα λίγα λεπτά της 
παρουσίασης.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Υλικό που θα κληθείτε να μας στείλετε

• Τη Φόρμα Συμμετοχής με τον τίτλο ή τους 
τίτλους των εργασιών που θα 
παρουσιαστούν,

• Τα ονόματα της μαθητικής ομάδας και των 
επιβλεπόντων Εκπαιδευτικών,

• Φωτογραφία της μαθητικής ομάδας,

• Την πλήρη εργασία όπως θα ενσωματωθεί 
στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου.
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