8ο Φεστιβάλ Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2017 – 2018
Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
Συλλογική εκδήλωση διάχυσης με παρουσιάσεις αποτελεσμάτων
εθελοντικών, πολύμηνων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων,
τα οποία υλοποιήθηκαν από μαθητές με τον συντονισμό εκπαιδευτικών του σχολείου τους

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο «Σπίτι του Πολιτισμού» του Δήμου Ρεθύμνου είναι ελεύθερη στο κοινό, απευθύνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
(μαθητές, εκπαιδευτικούς), σε γονείς και την τοπική κοινωνία & περιλαμβάνει:
Έκθεση μαθητικών έργων & αφίσας

 Τρίτη 15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, πρωί 9:30 – 13:30 & απόγευμα 18:30 – 20:30
Διαδραστικές ξεναγήσεις για επισκέπτες μαθητές σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Τομέα - Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (ΚΕΔΗΡ) και την Μουσειοπαιδαγωγό Σοφία
Τρούλη (κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 28310-58277)

 Τρίτη 15 & Παρασκευή 18 Μαΐου, πρωί 12:00 – 13:30
«Φρουτένιες απολαύσεις by "special" mini chef», ετοιμασία φρουτομενού… ζώων από μαθητές του 1ου
Ειδικού Δ.Σ. Ρεθύμνου

«Όχι άλλο πλαστικό στους δρόμους, στα ποτάμια και φυσικά σε θάλασσες κι ακτές », ομαδικά παιχνίδια από μαθητές (Τ.Ε.) με θέμα την ανακύκλωση του 16ου Δ.Σ. Ρεθύμνου

«"Ουράνιο τόξο", e-εφημερίδα μας», αυτοσχέδιο δρώμενο σε πρωτότυπο κείμενο μαθητών (Στ2) του 3 ου
Δ.Σ. Ρεθύμνου

 Πέμπτη 17 Μαΐου, πρωί 10:00 - 12:00
«O-live your myth in Crete». Εκδήλωση με παράλληλες δράσεις μαθητών όπως παρασκευή σαπουνιού
ελιάς, κεραλοιφής, δρώμενα, τραγούδια κ.α. από το 10ο Δ.Σ. Ρεθύμνου & το Δ.Σ. Σπηλίου

 Πέμπτη 17 Μαΐου, απόγευμα 18:00 – 20:30
«Μια φορά και έναν καιρό στο σχολείο μας... Η Παιδεία μας στο χρόνο μέσα από τα παιδικά μας
μάτια». Θεατρικό δρώμενο μαθητών (Γ) από το Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου

 Παρασκευή 18 Μαΐου , απόγευμα 18:00 – 18:30
«Μοιράζομαι…» 10λεπτες παρουσιάσεις υλοποιημένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
 11o Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου «Ο εαυτός μου: μαθαίνω να αναγνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου»
 13ο Δ.Σ. Ρεθύμνου «Το σώμα μου»
 1ο Δ.Σ. Ρεθύμνου «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις»
 Δ.Σ. Άδελε «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις»
 Νηπιαγωγείο Μιξορρούματος «Διαχείριση απορριμμάτων. Ανακύκλωση»
 3ο Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου «Η Κική η κυρία Μουσική»
 Νηπιαγωγείο Γάλλου «Με ένα βιβλίο ταξιδεύω»
 3ο Δ.Σ. Ρεθύμνου «Η πολιτισμική ταυτότητα της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου»
 3ο Δ.Σ. Ρεθύμνου «H Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου. Οδοί & μνημεία»
 3ο Δ.Σ. Ρεθύμνου «Ο ρατσισμός ανάμεσα μας»

 Παρασκευή 18 Μαΐου, απόγευμα 18:30 – 21:30

