
 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ 

>Καηαζκεσή τειροποίηηων παιτνιδιών κε πεπηεζκέλν ραξηί, πειφ, μχιν, ζχξκα, παληά, θνπξέιηα 

θαη άιια θαζεκεξηλά πιηθά, φπσο αθξηβψο έθηηαρλαλ ηα παηδηά ηεο ρψξαο καο πξηλ απφ αξθεηά 

ρξφληα επηζηξαηεχνληαο φιε ηε θαληαζία θαη ηα “επηειή” πιηθά πνπ κπνξνχζαλ λα βξνπλ. Σα 

παηρλίδηα κπνξνχλ, αλ ζέιεηε, λα είλαη δσγξαθηζκέλα ή βακκέλα. Με πνιιή φξεμε θαη θέθη, κε 

θαληαζία θαη κε ηε βνήζεηα θάπνησλ δαζθάισλ, παηδαγσγψλ ή απιψλ καζηφξσλ κπνξνχλ ηα παηδηά 

λα θάλνπλ ζαχκαηα! 

Σα απηνζρέδηα παηρλίδηα ζα εθηεζνχλ ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ Μχινπ (ή ζε άιιν ρψξν), αλαγξάθνληαο 

θπζηθά ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηα δεκηνχξγεζε. 

 >Μαγειρική – θαγηηά – γλσκά ηοσ ηόποσ ζας, ηα νπνία θπζηθά ζα ηα θάλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη 

ηα νπνία λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ (πίηεο, ηζνπξέθηα, θιπ). Παξαθαινχκε 

πνιχ λα απνθχγεηε ηηο ζνχπεο, ηα ιαδεξά θαζψο θαη ηα ζηξνπηαζηά γιπθά. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη 

λα δνζεί ζηε δάραξε –πξνηηκνχκε ιίγε δάραξε ή δάραξε θαζηαλή/καχξε. Όζν πην πηζηφ ζηηο 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηνπ ηφπνπ ζαο είλαη ην θαγεηφ ηφζν ην θαιχηεξν! 

Σα θαγψζηκα απηά ζα δηαλεκεζνχλ είηε ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Μχινπ είηε ζε αλζξψπνπο πνπ ηα έρνπλ 

κεγάιε αλάγθε. 

 >Γρώμενα και παραζηάζεις: ζεαηξηθά ζθεηο, νκαδηθή δσγξαθηθή πάλσ ζην ίδην ζέκα, έλα 

ρνξσδηαθφ ηξαγνχδη, έλα νκαδηθφ αζηείν πνπ ζα ζηήζνπλ ηα παηδηά, κνπζηθά γθξνππ, πνπ ζα παίμνπλ 

ζηε ζθελή, κηθξά θηικάθηα, πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηξαβήμεη ηα παηδηά ζην πιαίζην ζρνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θιπ, θιπ. 

Γηα φια απηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα δηαπλένληαη απφ ηηο 3 βαζηθέο αξρέο, πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ θαη λα έρεη πξνεγεζεί εγθαίξσο ζπλελλφεζε καδί καο.  

Ωζηφζν, γηα ιφγνπο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο πξνηηκνχκε φια απηά λα έξζνπλ ζηνλ 

Μχιν ζε κνξθή βίληεν, λα πξνβιεζνχλ θαη λα δηαγσληζηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε:  

  >ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΣΑΙΝΙΩΝ 

 Α) Περιετόμενο ηαινιών – Καηηγορίες 

 Ξεθηλά απφ θέηνο ν “Δηαγσληζκφο Μαζεηηθψλ ηαηληψλ ηνπ Μχινπ ησλ Ξσηηθψλ”. Γίλνληαη δεθηέο 

πξνο πξνβνιή ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Δήκνπ Σξηθθαίσλ ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο (κέρξη 15 ιεπηά 

ην πνιχ), νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην νκαδηθήο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο (φρη δειαδή αηνκηθέο 

ελέξγεηεο) θαη ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 1) Σαινίες μσθοπλαζίας (δειαδή κε ζελάξην, ππφζεζε, εζνπνηνχο πνπ ζα ππνδχνληαη ξφινπο, θιπ). 

Δεθηά φια ηα είδε (θσκσδίεο, δξάκαηα, παξσδίεο, θιπ).  

Θα ήηαλ επηζπκεηφ –φρη ππνρξεσηηθφ- ε ηζηνξία λα έρεη ζρέζε κε ην πλεχκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θαη 

ηηο αμίεο ηεο αγάπεο, ηεο πξνζθνξάο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αλνρήο ηνπ “άιινπ”. Έλα ελδεηθηηθφ ζέκα 

πνπ ζα  κπνξνχζε λα ππάξρεη ζε φιεο ηηο ηαηλίεο είλαη: “Μια ιστορία προσυοράς”, κηα ηζηνξία δειαδή 

ζηελ νπνία θάπνηνο απνθαζίδεη λα πξνζθέξεη θάηη ζε θάπνηνλ άιινλ θαη ην ζηεξεί απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.  

θαη φια απηά ζε Χξηζηνπγελληάηηθν θιίκα θαη θφλην.    

2) Σαινίες νηοκιμανηέρ, πνπ ζα εζηηάδνπλ θαη ζα αλαδεηθλχνπλ ηνλ ίδην ηνλ ηφπν ζαο ή ην ζρνιείν 

ζαο ή ηδηαίηεξνπο αλζξψπνπο ηνπ ηφπνπ ζαο, ή έλα θηίξην, έλα κλεκείν, κηα γσληά ηνπ ηφπνπ ζαο, θιπ, 

κέζα απφ ηξφπνπο επθάληαζηνπο, επξεκαηηθνχο θαη φρη ζνβαξνθαλείο!  

Σα ζέκαηα κπνξνχλ λα είλαη ζχγρξνλα ή ηεο παξάδνζεο.  

ηα ληνθηκαληέξ, πνπ ζα θηλεζνχλ ζηνλ άμνλα ηεο παξάδνζεο, κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ αθφκα θαη 

θσηνγξαθίεο απφ ην “νηθνγελεηαθφ ζπξηάξη”, αλ ζέιεηε λα αλαδείμεηε ηζηνξίεο, πξφζσπα θαη 

γεγνλφηα απφ ην παξειζφλ. Απηφ δίλεη ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν ηελ θνηλσλία ησλ παιαηφηεξσλ. Μαθάξη λα εκπινπηίζνπλ ηα θηικάθηα ηνπο κε θσηνγξαθίεο 



θαη εηθφλεο απφ ηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο επνρήο ησλ παππνχδσλ ηνπο, κε εηθφλεο απφ παηρλίδηα ηεο 

αιάλαο ή κε ηα ειάρηζηα παηρληδάθηα ηνπο. 

3) Σαινίες καηαγραθής ηης ηοπικής προθορικής παράδοζης  

(παξακχζηα/ζξχινη/παξαδφζεηο/ ηζηνξίεο Χξηζηνπγέλλσλ-Πξσηνρξνληάο-Φψησλ) 

Οη ηαηλίεο απηέο ζα έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αθήγεζε παξαδφζεσλ – ζξχισλ – παξακπζηψλ – 

ηζηνξηψλ ηεο πεξηνρήο ζαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Χξηζηνχγελλα, ηελ Πξσηνρξνληά, κε 

Καιηθάληδαξνπο/ Ρνγθαηζάξηα, κε ηα Φψηα, κε Μχινπο,  μσηηθά, Νεξάτδεο, θιπ. 

Ζεηάκε απφ ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ γέξνπο παξακπζάδεο ή αθεγεηέο παξαδνζηαθψλ ηζηνξηψλ θαη 

λα θαηαγξάςνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο. Δελ καο ελδηαθέξεη ε  αλαπαξάζηαζε ή ε εηθνλνγξάθεζε ηεο 

αθήγεζήο ηνπο, θαη ζπληζηνχκε κάιηζηα λα ηελ απνθχγνπλ. Αληίζεηα, ζα πξέπεη ε πξνζνρή ηνπο λα 

ζηξαθεί ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ γέξνληα/γεξφληηζζαο πνπ ζα αθεγεζεί, ζηε ζσζηή επηινγή ηνπ 

ρψξνπ κέζα ζηνλ νπνίν ζα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ, ζηελ θαιή ερνιεςία, ζηελ ήξεκε θάκεξα. Η 

ληνπηνιαιηά είλαη επηζπκεηή δηφηη απνηειεί πνιχηηκν ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο θαη φκνξθν ζπζηαηηθφ 

ηεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο. Η έκθαζε ζηελ θηλεκαηνγξάθεζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αθεγεηή (θνληηλφ 

πιάλν) ζα επηηξέςεη λα παξαθνινπζήζνπκε φιεο ηηο ιεπηέο αιιαγέο ησλ εθθξάζεψλ ηνπ θαζψο ζα 

αθεγείηαη. Φπζηθά κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε άιιν ηξφπν θηλεκαηνγξάθεζεο αλ ζέιεηε. 

 4) Μοσζικά βίνηεο, πνπ ζα παξνπζηάδνπλ πξσηφηππεο κνπζηθέο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ, 

γθξνππάθηα, ρνξσδίεο, θιπ, κε νπηηθή επέλδπζε ηεο αξεζθείαο ηνπο (εηθφλεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηνλ 

ηφπν ζαο, εηθφλεο παξάδνζεο, αθεξεκέλεο εηθφλεο, δσγξαθηθά έξγα, θιπ). Η έκθαζε πξέπεη λα είλαη 

θπξίσο ζηελ θαιή απφδνζε ηνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο, ζην θαιφ παίμηκν θαη ζηελ θαιή ερνιεςία θη φρη 

ηφζν ζην πφζν θαιφ βίληεν-θιηπ ζα είλαη (βέβαηα αλ είλαη θαιφ, αθφκα θαιχηεξα!).  

 5) Βίνηεο Θεαηρικών παραζηάζεων, πνπ ζα παξνπζηάδνπλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ. Γηα 

ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ δερφκαζηε κφλνλ κνλφπξαθηα δηάξθεηαο κέρξη 15 ιεπηά ή κηα 

νινθιεξσκέλε ζθελή ελφο κεγαιχηεξνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ ,ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη πην θαιά ε δνπιεηά 

ησλ παηδηψλ. 

Σα έξγα κπνξεί λα είλαη ζχγρξνλα ή ηνπ θιαζζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ή αθφκα θαη πξσηφηππεο 

δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ ή απφζπαζκα θάπνηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ πνπ παξνπζίαζε ην ζρνιείν. 

 Β) Σρόπος προβολής – Όροι διαγωνιζμού 

         Η θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα απνηειέζεη μερσξηζηφ δηαγσληζηηθφ πεδίν κε 

μερσξηζηφ βξαβείν -αξθεί λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο αλά θαηεγνξία. 

         Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο νξγάλσζεο αιιά θαη θαιχηεξεο πξνβνιήο ησλ έξγσλ ζαο, 

παξαθαινχκε πνιχ λα απνθαζίζεηε φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θαη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο 

κέρξη 20 Ννεκβξίνπ ην αξγφηεξν γηα λα δειψζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

         Οη ηαηλίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηα γξαθεία καο ζε 3 (ηξία) αληίγξαθα DVD κέρξη ηελ 

4ε Δεθεκβξίνπ ην αξγφηεξν. 

         Όιεο νη ηαηλίεο ζα αλαξηεζνχλ ζην internet γηα πιεξνθνξηαθνχο κφλνλ ζθνπνχο θαη φρη 

δηαγσληζηηθνχο. 

         Η Κξηηηθή Επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί, ζα επηιέμεη έλαλ αξηζκφ 7-8 πεξίπνπ ηαηληψλ 

(“επηιεγκέλεο”) απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ζα πξνβιεζνχλ δεκφζηα, ζηελ ηειηθή θάζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ Πέκπηε 27 θαη Παξαζθεπή 28 Δεθεκβξίνπ.  

Οη πξνβνιέο ζα γίλνπλ ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Δήκνπ Σξηθθαίσλ ή ζηνλ Δεκνηηθφ 

Κηλεκαηνγξάθν ζηνλ Μχιν ηνπ Μαηζφπνπινπ. 

Η είζνδνο ζα είλαη ειεχζεξε γηα ην θνηλφ. 

         Σα ζρνιεία πνπ νη ηαηλίεο ηνπο ζα πεξάζνπλ ζηελ ηειηθή θάζε είλαη θαιφ λα έξζνπλ ηελ 

εκέξα εθείλε ζηηο πξνβνιέο θαη λα παξίζηαληαη θαη ζηηο ζπδεηήζεηο, πνπ ζα γίλνπλ πάλσ ζηηο 

ηαηλίεο ηνπο.  

         Η Κξηηηθή Επηηξνπή ζα βξαβεχζεη ηαηλίεο αλάκεζα ζηηο “επηιεγκέλεο”. Σα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ ην βξάδπ ηεο ίδηαο κέξαο. 

Οι βραβεσμένες ηαινίες θα προβληθούν ηις επόμενες ημέρες και ζηον τώρο ηοσ Μύλοσ ηων 

Ξωηικών.  

Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνπ Δηαγσληζκνχ, εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κ’ απηφλ ζα αλαξηψληαη ζην site ηνπ Μχινπ ησλ Ξσηηθψλ: www.milosxotikon.gr, 

“πκκεηνρή ζρνιείσλ» 

http://www.milosxotikon.gr/

