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Θζμα: «Φεςτιβάλ μακθτικισ Δθμιουργίασ 2019 – Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ» 

    
    Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ δια των 

Τπευκφνων χολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Ναυπλιζων, τθν Υπατθ 

Αρμοςτεία του ΟΗΕ, το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και το ΔΙ.Ε.Κ. 

Άργουσ και τθν Επιτροπι χολικών Δραςτθριοτιτων τθσ ΔΠΕ Αργολίδασ διοργανϊνουν 

Φεςτιβάλ μακθτικισ δθμιουργίασ με βαςικό κεματικό άξονα «το ταξίδι». 

Αντιλαμβανόμαςτε το ‘ταξίδι’ με μια πολφ ευρεία ζννοια τθν οποία μπορεί το κάκε ςχολείο, τάξθ, 

εκπαιδευτικόσ να διαπραγματευτεί όπωσ νομίηει και όπωσ θ τάξθ του προτιμά. Σο Φεςτιβάλ αυτό 

κα ‘ςυςτεγάςει’ το εφθβικό δθμιουργικό «Σρίςτρατο» Σζχνθσ, που διοργανϊνει θ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ για τρίτθ χρονιά, τισ δράςεισ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

των Προγραμμάτων χολικών Δραςτθριοτιτων τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και το Φεςτιβάλ 

Δικτφου ςχολείων “Κι αν ιςουν εςφ;” του Πανελλθνίου Δικτφου για το κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. 

Οι άξονεσ ςτουσ οποίουσ κα εςτιάςουμε για τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν των ςχολείων κα 

είναι ποικίλοι και κα ςχετίηονται με τθν τζχνθ. Ενδεικτικά κζματα: 

•  Θζατρο - *παρουςίαςθ ςκθνϊν από κεατρικά ζργα, κεατρικά δρϊμενα κ.λ.π+ 

• Φωτογραφία - *ζκκεςθ φωτογραφίασ ι video προβολι με το φωτογραφικό υλικό που ζχει 

προκφψει από τθ δουλειά των μακθτϊν/-τριϊν+ 

• Εικαςτικά - *το κάκε ςχολείο μπορεί να “καταςκευάςει” τθ δικιά του βαλίτςα. Σί βαλίτςα κα 

είναι αυτι; Ποφ πθγαίνει, από ποφ ζρχεται, ποιόσ τθν κρατά; + 

• Σαινία μικροφ μικουσ , animation - Προβολι 

• Μουςικι  - *μουςικά ςχιματα, μια παιδικι χορωδία μασ ταξιδεφει…+ 
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• Δθμιουργικι Γραφι - *π.χ “Μια ιςτορία ταξιδεφει…” Παρουςιάηεται από τουσ μακθτζσ/-τριεσ 

που τθν ςυνζγραψαν ϊςτε να δουν το δρόμο που τράβθξε θ ιςτορία τουσ!+ 

 • Θζατρο Κοφκλασ - *π.χ “Σο ταξίδι των πουλιϊν”. Θα μποροφςε να ςυνδυαςτεί με εμψφχωςθ 

κοφκλασ – πουλιά και παρουςίαςθ των πουλιϊν…+ 

Ανεξάρτθτα με το κζμα που το κάκε ςχολείο κα επιλζξει, ο τρόποσ παρουςίαςθσ κα 

προςπακιςουμε να γίνεται διαδραςτικά με τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/-τριϊν ϊςτε να 

ςυναντθκοφν και να διαςκεδάςουν. 

 

Χρόνοσ 

Σθν Δευτζρα 13 και τθν Σρίτθ 14 Μαΐου 2019. 

 

Χώροσ 

 Ο παλιόσ τακμόσ των τραίνων ςτο Ναφπλιο, χρθςιμοποιϊντασ για τισ δράςεισ όλουσ τουσ 

πικανοφσ χϊρουσ ωσ φανταςτικοφσ τακμοφσ, 

 το Ωδείο Ναυπλίου, τα βαγόνια και θ μθχανι ζξω από το Ωδείο,  

 θ πλατφόρμα μπροςτά από το Παιδικό Μουςείο του Πελοποννθςιακοφ Λαογραφικοφ 

Ιδρφματοσ,  

 το Θεατράκι του ΟΕ και ο μικρόσ χϊροσ – αίκριο δίπλα του (ςκακιζρα) . 

 

Για τθν διλωςθ ςυμμετοχισ παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων τθσ Διεφκυνςισ μασ, 

που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Φεςτιβάλ μακθτικισ δθμιουργίασ να ςυμπλθρϊςουν τα 

ςχετικά ςτοιχεία τθσ παρουςίαςθσ τουσ – ενόσ μζρουσ τθσ όλθσ δράςθσ - προγράμματοσ – π.χ. 

μία ςκθνι του κεατρικοφ, μζροσ ςεναρίου εμψφχωςθσ κοφκλασ κ.τ.λ.. 

ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ με τα είδθ των παρουςιάςεων που ακολουκοφν μζχρι τθν Πζμπτθ, 

18 Απριλίου 2019. 

  υνθμμζνο: α) Πίνακεσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ανά είδοσ κεματικών αξόνων -   
                            παρουςιάςεων  
                         
                        
                           Ο Διευκυντισ Π.Ε. Αργολίδασ 

 

 
 
                        Δθμιτρθσ Ι. ίδερθσ M.Ed. 
 
 
 



      

   

 
 

Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ ςτο Φεςτιβάλ Μακθτικισ Δθμιουργίασ 
ςτον ευρφτερο χϊρο του τακμοφ του Ο..Ε. 

[Δθμοτικό Ωδείο (παλιόσ ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ), θ πλατφόρμα μπροςτά από το Παιδικό 
Μουςείο, το κεατράκι του Ο..Ε.+ 

 
Ημερομθνία Τλοποίθςθσ Φεςτιβάλ: Δευτζρα 13 και Σρίτθ 14 Μαΐου 2019 

 
Καταλθκτικι θμερομθνία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: Πζμπτθ, 18 Απριλίου 

 
 
 
 
 
 
 
Α) Θζατρο - *παρουςίαςθ ςκθνϊν από κεατρικά ζργα, κεατρικά δρϊμενα κ.λ.π+ 

Θεατρικι παράςταςθ (μζροσ αυτισ – ςκθνι -), δραματοποίθςθ, παιχνίδι ρόλων, παγωμζνεσ 

εικόνεσ ςχετικζσ με τθν πορεία του προγράμματοσ κ.τ.λ. 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα) Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 

     

     

     

     

 

 

Β) Φωτογραφία - *ζκκεςθ φωτογραφίασ ι video προβολι με το φωτογραφικό υλικό που ζχει 

προκφψει από τθ δουλειά των μακθτϊν/-τριϊν+ 

Φωτοϊςτορία, ppt, κολλάη κ.τ.λ. 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα – αρ. 

μακθτών) 

Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 

     

     

     

     

 



      

   

 

 

Γ) Εικαςτικά - *το κάκε ςχολείο μπορεί να “καταςκευάςει” τθ δικιά του βαλίτςα. Σί βαλίτςα κα 

είναι αυτι; Ποφ πθγαίνει, από ποφ ζρχεται, ποιόσ τθν κρατά; + 

Καταςκευι π.χ. τθσ βαλίτςασ, Δθμιουργία Αφίςασ, Κολλάη ιςτορικισ γραμμισ – αφιγθςθσ, 

ηωγραφιζσ ςχετικζσ με τθ κεματολογία του προγράμματοσ κ.τ.λ. 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα) Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 

     

     

     

     

 

Δ) Σαινία μικροφ μικουσ , animation – Προβολι 

Βίντεο, animation κ.τ.λ. 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα) Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 

     

     

     

     

 

Ε) Μουςικι  - χορόσ *μουςικά ςχιματα, μια παιδικι χορωδία, ζνα χορευτικό μασ ταξιδεφει…+ 

Χορευτικό ι χορόσ και τραχοφδι, μακθτικό ραδιόφωνο κ.τ.λ. 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα) Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 

     

     

     

     

 

 



      

   

 

 

 

 

 

Σ) Δθμιουργικι Γραφι - *π.χ “Μια ιςτορία ταξιδεφει…” Παρουςιάηεται από τουσ μακθτζσ/-τριεσ 

που τθν ςυνζγραψαν ϊςτε να δουν το δρόμο που τράβθξε θ ιςτορία τουσ!+ 

Μια ιςτορία, το πρώτο βιβλιαράκι τθσ Α΄τάξθσ, μια αλλαγι του τζλουσ ενόσ βιβλίου- ιςτορίασ 

με μια διαφορετικι εξζλιξθ κ.τ.λ. 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα) Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 

     

     

     

     

 

 

 

Ζ) Θζατρο Κοφκλασ - *π.χ “Σο ταξίδι των πουλιϊν”. Θα μποροφςε να ςυνδυαςτεί με εμψφχωςθ 

κοφκλασ – πουλιά και παρουςίαςθ των πουλιϊν κ.ά. …] 

Κουκλοκζατρο 

χολείο Εκπαιδευτικοί που 

ςυμμετείχαν 

Σάξθ (τμιμα) Σίτλοσ 

προγράμματοσ / 

Δράςθσ 

Φορείσ 

υνεργαςίασ 
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