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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
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Πρόγραμμα Παρουσιάσεων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ο
Σχολική Μονάδα 9 Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

11ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Τίτλος Προγράμ- Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι Ο εαυτός μου: μαθαίνω να αναματος

τον άλλον

γνωρίζω και να διαχειρίζομαι τα
συναισθήματά μου

Κοινωνική & Συναισθηματική Ανά- Κοινωνική & Συναισθηματική Ανά-

Θεματολογία
Εκπαιδευτικός/οί

πτυξη

πτυξη

Αγγελική Σπανοπούλου

Κατερίνα Αυγουστάκη, Γεωργία Χισκάκη

Περιγραφή

Προ- Σκοπός του προγράμματος είναι να Στόχος του προγράμματος

γράμματος

είναι να

γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους, να διδαχθούν και να αποκτήσουν

τα

σέβονται και να προστατεύουν τον ε- παιδιά δεξιότητες να αναγνωρίζουν
αυτό τους καθώς και να μάθουν να και να διαχειρίζονται

τα συναισθή-

σέβονται τους άλλους. Τα παιδιά γνώ- ματά τους, να αποφεύγουν τις συρισαν τον εαυτό τους και συνειδητο- γκρούσεις και να βρίσκουν

λύσεις

ποίησαν πως είναι άτομα μοναδικά, για να λύνουν τα προβλήματά τους.
με ξεχωριστές ικανότητες και διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά. Δουλέψαμε τις έννοιες αγάπη, φιλία, αλληλοεκτίμηση και αποδοχή του διαφορετικού επιχειρώντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα ρατσισμού, αλληλοσεβασμού, αλληλοαποδοχής και αποδοχής του διαφορετικού. Μάθαμε να συνεργαζόμαστε αρμονικά και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15
ρουσιάζεται

έως

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

13:30 & 18:30 – 20:30

–

έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30
«Μοιράζομαι…»,

την

Παρασκευή

18

Μαΐου, 18:30 – 21:30

Σχολική Μονάδα Νηπιαγωγείο Αρμένων

Νηπιαγωγείο Γερανίου

Τίτλος Προγράμ- Ασφαλώς Κυκλοφορώ για να Ζω

Κυνήγι θησαυρού στη Διατροφο-

ματος

χώρα

Θεματολογία

Κυκλοφοριακή Αγωγή

Υγιεινή Διατροφή

Εκπαιδευτικός/οί

Σοφία Μανώλα, Θωμαή Ανδριά, Μα- Φωτεινή Δημητρακάκη
ρία Σαριδάκη
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Περιγραφή

Προ- Ασφαλώς κυκλοφορώ για να Ζω, ένα Η κακή Διατροφή φυλακίζει την
πρόγραμμα αναγκαίο όσο ποτέ, καθώς καλή Διατροφή και τα παιδία κα-

γράμματος

τα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους λούνται να την ελευθερώσουν λύνοτου νησιού μας έχουν αυξηθεί δραμα- ντας γρίφους και συμπληρώνοντας
τικά.

Είναι επιτακτική ανάγκη να τη διατροφική πυραμίδα. Στο τέλος

εκπονούνται
όλων

των

στις

σχολικές

βαθμίδων

Κυκλοφοριακής

μονάδες βρίσκουν το κλειδί, απελευθερώνουν

προγράμματα την καλή Διατροφή και όλοι μαζί

Αγωγής σε ετήσια γιορτάζουν

βάση έτσι ώστε να καλλιεργηθεί

στην

Διατροφοχώρα.

η Επίσημη προσκεκλημένη τους η Κυ-

κυκλοφοριακή συνείδηση στα παιδιά. ρά Καλή Υγεία.
Εμείς λοιπόν στο σχολείο μας μάθαμε
τον Κ.Ο.Κ. ως πεζοί ως ποδηλάτες και
ως μελλοντικοί οδηγοί.

Και μάθαμε

πάνω από όλα να σεβόμαστε την ζωή
μας και τις ζωές των άλλων.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων – animation, έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
ρουσιάζεται

την Τρίτη 15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου,

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –

9:30 – 13:30 & 18:30 – 20:30

13:30 & 18:30 – 20:30

Σχολική Μονάδα 1ο Δ.Σ. Ρεθύμνου

1ο Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου

Τίτλος

Προγράμ- Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω Φρουτένιες απολαύσεις από τους

ματος

για το σώμα μου και τις διαπρο- “special” μικρούς σεφ
σωπικές σχέσεις

Θεματολογία

Σεξουαλική Αγωγή

Υγιεινή Διατροφή

Τάξη/εις

Β, Γ1, Γ2

Μέση 1 (Β)

Εκπαιδευτικός/οί

Αικατερίνη Βαρδάκη, Χρυσούλα Σί- Ελένη Λέρα
σκου, Βαρβάρα Κονσολάκη, Αναστασία
Μέσκου, Ελένη Μιχελουδάκη

Περιγραφή
γράμματος

Προ-

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τις Ετοιμάζουμε λιχουδιές από φρούτα
Μαργαρίτα Γερούκη, Ελένη Βιταλάκη, και… κάνοντας γλυπτική τα μεταΔέσποινα Μαυράκη και Αθηνά Τρια- μορφώνουμε σε ζωάκια δημιουργώματάκη. Κύριος στόχος είναι η ενδυ- ντας απίθανα φρουτομενού.
νάμωση

σωματικών,

συναισθηματι-

κών και κοινωνικών πλευρών της
σεξουαλικότητας,

η

γνώση

και

η

προώθηση στάσεων και συμπεριφορών, που επηρεάζουν θετικά τη σεξουαλική υγεία κι ευεξία των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός, ακολουθώντας
τη βασική δομή και

τις ενότητες,

μπορεί ν’ αυτενεργήσει και να δημιουργήσει με τους μαθητές πρωτότυπα
έργα, καθώς βασίζεται σε τεχνικές
βιωματικής μάθησης, όπως παραγω-
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γή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων,

αναπαραστάσεις και παιχνίδια,

τεχνικές λόγου, δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας, παιχνίδια ρόλων
και θεατρική δημιουργία, προσομοίωση, συγκρουσιακή ιδεοθύελλα, κά.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
έως

ρουσιάζεται

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30
«Μοιράζομαι…»,

την

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30

Παρασκευή

18

Μαΐου, 18:30 – 21:30

Δημιουργίες ζώων από φρούτα και καλή μας όρεξη! την Πέμπτη 17 Μαΐου,
10:00 - 12:00

Σχολική Μονάδα 13ο Δ.Σ. Ρεθύμνου

Δ.Σ. Άδελε

Τίτλος

Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω

Προγράμ- Το σώμα μου

ματος

για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις

Θεματολογία

Αυτοεκτίμηση - Αυτοσυναίσθημα

Σεξουαλική Αγωγή

Τάξη/εις

Α

Β1, Β2

Εκπαιδευτικός/οί

Ανδρέας Μπενάκης

Ευάγγελος Σταυρουλάκης

Περιγραφή
γράμματος

Προ- Γνωρίζω το σώμα μου χρησιμοποιώ- Στόχος των δράσεων αλλά και του
ντας τη σκιά μου και το χρώμα.

προγράμματος γενικά είναι η προαγωγή της υγείας (σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής) και της
ισορροπημένης ανάπτυξης των παιδιών. Επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων

επικοινωνίας

ανάμεσα

στους

εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τις
οικογένειές

τους.

Οι

παρεμβάσεις

στην τάξη έχουν τη μορφή βιωματικών δράσεων με παιχνίδια και ομαδικές δράσεις ενώ θα αξιοποιούνται
οι τέχνες και η τεχνολογία όπου αυτό
είναι εφικτό.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
ρουσιάζεται

έως

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30
«Μοιράζομαι…»,

την

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30

Παρασκευή

Μαΐου, 18:30 – 21:30

18

«Μοιράζομαι…»,

την

Παρασκευή

Μαΐου, 18:30 – 21:30

Σχολική Μονάδα Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου
Τίτλος

Προγράμ- Τα Τριταστέρια του Ρουσσοσπιτίου ροκάρουν!

ματος
Θεματολογία

Κοινωνική & Συναισθηματική Ανάπτυξη – Αγωγή του ενεργού πολίτη
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18

Τάξη/εις

Γ

Εκπαιδευτικός/οί

Παύλος Τζελάς

Περιγραφή

Προ- Οι μαθητές μας ασχολήθηκαν φέτος με το πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο μας και να τον κάνουμε καλύτερο και ευτυχέστερο από ό,τι εί-

γράμματος

ναι. Μέσα από δράσεις που πραγματοποίησαν, μέσα από την ανακάλυψη και
την διαμόρφωση των συναισθημάτων τους, προσπάθησαν να το πετύχουν. Η
παρουσίαση του πρωτότυπου θεατρικού έργου που θα δείξουν στο Φεστιβάλ
θα εκφράσει αυτόν τους τον κόσμο.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων,

την Τρίτη 15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –

13:30 & 18:30 – 20:30

ρουσιάζεται

«Μια φορά και έναν καιρό στο σχολείο μας... Η Παιδεία μας στο χρόνο μέσα από τα
παιδικά μάτια μας». Θεατρική παράσταση μαθητών, την Παρασκευή 18 Μαΐου,
17:45 – 18:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχολική Μονάδα 11ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Nηπιαγωγείο Μιξορρούματος

Τίτλος Προγράμ- Νοιάζομαι εγώ και δρώ - να ανα- Διαχείριση απορριμμάτων - Αματος

κυκλώνω δεν ξεχνώ

νακύκλωση

Θεματολογία

Διαχείριση απορριμάτων

Διαχείριση απορριμάτων

Εκπαιδευτικός/οί

Δέσποινα Χόμπη, Αικατερίνη Αυγου- Ελευθερία Αποστολάκη, Μαρία Χρηστάκη

Περιγραφή
γράμματος

στάκη

Προ- Αλήθεια, πόσοι από μας ανακυκλώ- Πολύτιμα σκουπίδια. Αγαπάμε και
νουμε; Και πόσοι έχουμε πραγματικά προστατεύουμε το Περιβάλλον, γι'
καταλάβει το πόσο σημαντική και α- αυτό

κάνουμε

Ανακύκλωση.

Όλοι

ναγκαία είναι η ανακύκλωση; Μέσα μαζί μπορούμε: Ανακυκλώνουμε στο
από το πρόγραμμα "Νοιάζομαι εγώ Νηπιαγωγείο, στο σπίτι, στη γειτοκαι δρώ - να ανακυκλώνω δεν ξεχνώ" νιά. Τα παιδιά συνεχίζουν και μετά
τα παιδιά μας κατανόησαν σε μεγάλο την ολοκλήρωση του Προγράμματος
βαθμό τη σπουδαιότητα της ανακύ- να μας ζητούν να κάνουμε δραστηκλωσης για τη ζωή μας και το περι- ριότητες για την Ανακύκλωση.
βάλλον και προβληματίστηκαν για την
έλλειψη

κάποιων

φυσικών

πόρων.

Παράλληλα, μέσα από διάφορες δράσεις
και μέσω της βιωματικής προσέγγισης, έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση
και να μάθουν να σέβονται το φυσικό
περιβάλλον στο οποίο ζουν.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
ρουσιάζεται

έως

Παρασκευή

18

Μαΐου,

13:30 & 18:30 – 20:30

9:30

–

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30
«Μοιράζομαι…»,

την

Μαΐου, 18:30 – 21:30
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Παρασκευή

18

Σχολική Μονάδα 10o Δ.Σ. Ρεθύμνου &

16ο Δ.Σ. Ρεθύμνου

Δ.Σ Σπηλίου
Τίτλος Προγράμ- O-live your myth in Crete

Όχι άλλο πλαστικό στους δρόμους,

ματος

στα ποτάμια και φυσικά σε θάλασσες κι ακτές

Θεματολογία

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Διαχείριση απορριμμάτων

Τάξη/εις

Ε1, Ε2 (10ο Δ.Σ.)

Μαθητές Ε΄ και Στ΄τάξης, οι οποίοι

Στ1, Στ2 (Σπήλι)

φοιτούν στο Τ.Ε.

Εκπαιδευτικός/οί

Διονυσία Γιαννοπούλου, Χρυσόστομος Παραγιουδάκης Γεώργιος, ΕμμανουΚαβούνης, Γεωργία Νιργιανάκη, Κώ- ηλίδου Χαϊδεμένη
στας Αδικημενάκης

Περιγραφή

Προ- Λάδι εβγάλαν απ' τσ' ελιές

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με στό-

γράμματος

ενάντια στην κρίση

χους: α)

το Σπήλι και το 10ο

πλαστικού, β) την ευαισθητοποίηση

Δημοτικό στην Κρήτη

των μαθητών για τα προβλήματα

Κι απούχ'ει φάβα και ψωμί

που δημιουργεί η απόρριψή του στο

να φάει να χορτάσει

περιβάλλον

κι αν του λειφτεί και μια ολιά

τρόπων επαναχρησιμοποίησής

να πάει ν' αγοράσει.

δ) ορθοί τρόποι ανακύκλωσής του.

Πότε και πώς πα- Εκδήλωση με παράλληλες δραστηριότητες, «O-live your myth in Crete»

ρουσιάζεται

τον περιορισμό της χρήσης

γ)

γνωριμία

έξυπνων
του

Ομαδικά παιχνίδια για παιδιά με θέμα

- Παρασκευή σαπουνιού & κηραλοιφής

την ανακύκλωση πλαστικού, την Πέ-

- Θεατρικό με τίτλο «Χρυσάφι μου λαδάκι»

μπτη 17 Μαΐου, 10:00 - 12:00

- «Το Λιομάζωμα», παντομιμική απόδοση
- Εργαστήριο ψηφιδωτού από μαθητές του Ε2
- Αφήγηση παραμυθιού «Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Κρήτης»
- Αγγλόφωνο, πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο
«Olive tree» σε βίντεοκλιπ
- Παρασκευή φαγητών με ελαιόλαδο κ.α.

την Πέμπτη 17 Μαΐου, 17:45 – 21:00

Σχολική Μονάδα 1o Δ.Σ. Ατσιποπούλου

1o Δ.Σ. Ατσιποπούλου

Τίτλος Προγράμ- Ο ΚΗΠΟΣ ΜΑΣ, Οι μικροί κη- Ανακύκλωση, Μικροί παιχνιδοματος

πουροί σε νέες περιπέτειες.

ποιοί,

δημιουργώντας

ανακυ-

κλώσιμα παιχνίδια.
Θεματολογία

Αειφόρο σχολείο

Διαχείριση απορριμάτων

Τάξη/εις

Ε1, Ε2, τμήμα ένταξης

Ε1

Εκπαιδευτικός/οί

Στέλιος

Τσαλπαράς,

Νίκος

Λα- Στυλιανός Τσαλπαράς

μπρούσης, Εύη Τρυφερίδου
Περιγραφή
γράμματος

Προ- Το

πρόγραμμα

συμμετέχει

στο

"Ο

κήπος

πρόγραμμα

Δικτύου ΚΠΕ Βάμου

μας" Τα παιδιά στο παρόν πρόγραμμα
του κατασκευάζουν επιτραπέζια

και

«Ένας κή- διάφορα άλλα παιχνίδια με ανα-

6

πος στο Σχολείο μου». Τα παιδιά κυκλώσιμα υλικά συμμετέχουν σε
μέσα από δικά τους βιώματα, δρά- δράσεις ενημερώσεις γύρω από
σεις,

γνωρίζουν – μελετούν - την ανακύκλωση με σκοπό να

φροντίζουν και ερευνούν τα φυτά καταλάβουν τη χρησιμότητά της
και τον τρόπο ανάπτυξης τους.

για την εξοικονόμηση ενέργειας,

Τελος τα προϊόντα που παράγονται πρώτων υλών και οικονομικό όδίνονται σε διάφορα ιδρύματα του φελος, να αποκτήσουν οικολογική
τόπου μας (Γηροκομείο της πόλης συνείδηση συμμετέχοντας έμπραμας, συσσίτια κ.α.) ώστε να απο- κτα στην ανακύκλωση και να ακτήσουν θετική στάση απέναντι ποχτήσουν δεξιότητες, ενώ ασχοστον εθελοντισμό και στην προσφο- λούνται με κατασκευές από άχρηρά.

στα υλικά.

Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
έως

ρουσιάζεται

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Σχολική Μονάδα 1ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

3o Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Τίτλος Προγράμ- Διαβάζω βιβλία, ανοίγω φτερά

Εκφράζομαι μέσα από την τέχνη

ματος

και

κατακτώ

τη

δημιουργική

γραφή. Τα Χριστούγεννα της χαράς
Φιλαναγνωσία

Θεματολογία

Εικαστικό εργαστήρι - Αειφορία και
πολιτισμός

Εκπαιδευτικός/οί

Ελένη Βογιατζάκη, Μαρίνα Παπαδά- Σταματία
κη

Γερονάτσιου,

Χριστίνα

Κουτσουρούμπη, Καίτη Ρεμπατσουλέα

Περιγραφή

Προ- Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε Η εικαστική τέχνη βοηθά τα παιδιά

γράμματος

για να αγαπήσουν και να εκτιμήσουν να εκφράζονται και να αναπτύσσοακόμα περισσότερο την αξία του βι- νται συναισθηματικά, κοινωνικά και
βλίου τα παιδιά. Το βιβλίο κινητοποι- διανοητικά. Πειραματίζονται με τα
εί και τις πέντε αισθήσεις του αν- υλικά αναπτύσσοντας την επινοητιθρώπου και συντροφεύει οικογενεια- κότητά, παρατηρητικότητα καλλιερκές και φιλικές στιγμές. Είναι πηγή γώντας δεξιότητες που βοηθούν στην
πληροφόρησης αλλά και πηγή ανα- εξέλιξη των δεξιοτήτων γραφής.
μνήσεων!

Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
ρουσιάζεται

έως

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

13:30 & 18:30 – 20:30

ματος

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30

Σχολική Μονάδα 4o Nηπιαγωγείο Ρεθύμνου
Τίτλος Προγράμ-

–

Τα Χριστούγεννα της χαράς

7

13o Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
Τα Χριστούγεννα της χαράς

Θεματολογία

Αειφορία και πολιτισμός

Αειφορία και πολιτισμός

Εκπαιδευτικός/οί

Αντωνια - Ευαγγελια Καλαϊτζακη

Στυλιανή

Αντωνακοπούλου,

Άννα

Φανουργιάκη
Περιγραφή

Προ- Με αφορμή τα Χριστούγεννα δημιουρ- Με όχημα την τέχνη και με αφορμή
γούμε εικαστικά έργα και συμμετέ- τα

γράμματος

Χριστούγεννα

δημιουργήσαμε

χουμε σε κοινωνικές δομές, συνεργα- δραστηριότητες επικοινωνίας και συζόμαστε, επικοινωνούμε με μαθητές νεργασίας με σχολεία από το Ρέθυμνο
άλλων σχολείων, διαισθανόμαστε τις αλλά και από όλη την Ελλάδα.
αξίες που πηγάζουν από αυτή τη μεγάλη γιορτή (αγάπη, αδελφοσύνη).
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
έως

ρουσιάζεται

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30

Σχολική Μονάδα 13o Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

3o Νηπιαγωγείο Ατσιποπούλου

Τίτλος Προγράμ- Η Μεσόγειος που μας ενώνει

Η Κική η κυρία Μουσική

ματος
Θεματολογία

Πολιτιστική κληρονομιά

Εκπαιδευτικός/οί

Στυλιανή

Μουσική

Αντωνακοπούλου,

Άννα Άννα Ατσαλή, Βασιλική Πρεβεζάνου

Φανουργιάκη
Περιγραφή
γράμματος

Προ- Δραστηριότητες

ευαισθητοποίησης Μουσική ανάπτυξη όλων των μαθη-

των παιδιών σχετικά με τον κοινό τών μέσα από εμπειρίες, οι οποίες
μας τόπο την Μεσόγειο, τους λαούς εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώπου την κατοικούν, τις παραδόσεις και σεις, τις στάσεις και τις συμπεριφοτους μύθους τους, τη διατροφή τους ρές τους, έτσι ώστε με την ενεργηαλλά και τα κοινά προβλήματα που τική συμμετοχή ως ακροάτες, εκτεαντιμετωπίζουν.

λεστές να επικοινωνούν μέσω της
μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική δια βίου σχέση με αυτή.
Επαφή με όλες τις εκφάνσεις της
μουσικής και ανάπτυξη γνωστικής,
συναισθηματικής, πνευματικής, πολιτισμικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης των μαθητών.

Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
ρουσιάζεται

έως

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30
«Μοιράζομαι…»,

την

Παρασκευή

Μαΐου, 18:30 – 21:30

Σχολική Μονάδα 4o Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου

Νηπιαγωγείο Γάλλου

Τίτλος Προγράμ- Έχω ένα φίλο, ένα όμορφο βιβλίο

Με ένα βιβλίο ταξιδεύω

ματος
Θεματολογία

Φιλαναγνωσία

Φιλαναγνωσία

8

18

Εκπαιδευτικός/οί

Ειρήνη Δαλαδήμου, Ασπασία Περα- Σοφία Νικολιδάκη, Μάρθα Γκατζιαντωνάκη, Μανωλία Τζανακάκη

Περιγραφή

νίδου

Προ- Η επιλογή του συγκεκριμένου θέμα- Το πρόγραμμα "Με ένα βιβλίο ταξιτος, έγινε με σκοπό την προώθηση δεύω" είναι ένα πρόγραμμα φιλανα-

γράμματος

της ανάγνωσης, τη δημιουργία φιλα- γνωσίας που έχει ως σκοπό την εναγνωσίας, την ανάπτυξη της δημι- ξοικείωση του παιδιού με το βιβλίο
ουργικής γραφής καθώς και τη σωστή και την απόκτηση θετικής στάσης
λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Η απέναντί του ως κομμάτι δημιουρκεντρική ιδέα του προγράμματος είναι γικών ρουτινών που λαμβάνουν χώη γνωριμία του παιδιού με το βιβλίο, ρα στο νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα
η κατανόηση των κανόνων χρήσης και αυτό συνδυάστηκε με το πρόγραμμα
προστασίας του και η συνειδητοποίηση "βιβλία με ρόδες" οδηγώντας σε αρτης σπουδαιότητα του.

κετές δημιουργικές δραστηριότητες.
Το βιβλίο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποτέλεσε μέσο ψυχαγωγίας, δημιουργικής έμπνευσης και
έκφρασης αλλά και

τροφή για τη

σκέψη των παιδιών που οδηγεί συχνά σε περαιτέρω φιλοσοφική αναζήτηση.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15
έως

ρουσιάζεται

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30

Σχολική Μονάδα Nηπιαγωγείο Γερανίου

«Μοιράζομαι…»,

την

18

Μαΐου, 18:30 – 21:30

1o Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου

Τίτλος Προγράμ- Ταξιδεύω στο χρόνο για να συνα- Στη χώρα όπου
ματος

Παρασκευή

τα τραγούδια

ντήσω, μια κόρη μοναχή και σιω- ζωντανεύουν
πηλή με πόνο μέσα στη ψυχή
Πολιτιστική κληρονομιά

Θεματολογία

Εικαστικό εργαστήρι - Μουσική
Όλες οι βαθμίδες

Τάξη/εις
Εκπαιδευτικός/οί
Περιγραφή
γράμματος

Άννα Κωφού

Ειρήνη Κλάδου

Προ- Γνωριμία με τους θησαυρούς της Αθή- Με όχημα τη μουσική τα τραγούδια
νας του 5ου αιώνα (τα γλυπτά του και ο μελωδίες μας ταξιδεύουν στο
Παρθενώνα, τις Καρυάτιδες) με απώ- χαρτί και σε απλά υλικά για να πάτερο σκοπό τη

διεκδίκηση της επα- ρουν ζωή και χρώμα... ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ

νένωσης τους.

ΠΑΜΕ!!!

Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15 έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη
ρουσιάζεται

έως

Παρασκευή

18

Μαΐου,

13:30 & 18:30 – 20:30

9:30

–

15 έως Παρασκευή 18 Μαΐου, 9:30 –
13:30 & 18:30 – 20:30

Σχολική Μονάδα 1o Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου

3o Δ.Σ. Ρεθύμνου

Τίτλος Προγράμ- Η Αλφαβήτα στην πασαρέλα και Η

πολιτισμική ταυτότητα

ματος

άλλα μοντέλα

παλιάς πόλης του Ρεθύμνου

Θεματολογία

Εικαστικό εργαστήρι - Θέατρο

Πολιτιστική κληρονομιά

9

της

Τάξη/εις

Κατώτερη 2 (Α)

Ε'

Εκπαιδευτικός/οί

Αναστασία Παστρουματζή

Γεώργιος Ασπρούλης, Παντελής Γιαννουλάκης, Χρήστος Ποζίδης

Προ- Τα γράμματα της αλφαβήτας γίνονται Γνωριμία της Παλιάς Πόλης του Ρε-

Περιγραφή

κουκλοθέατρο. Επετειακά έργα τέχνης θύμνου

γράμματος

ως

χώρο

πολιτισμού

και

κατασκευάζονται προς έκθεση εντός γραμμάτων.
και εκτός σχολείου.
Πότε και πώς πα- έκθεση μαθητικών έργων, την Τρίτη 15
έως

ρουσιάζεται

Παρασκευή

18

Μαΐου,

9:30

–

13:30 & 18:30 – 20:30

«Μοιράζομαι…»,

την

Παρασκευή

18

Μαΐου, 18:30 – 21:30

Σχολική Μονάδα 3o Δ.Σ. Ρεθύμνου

3o Δ.Σ. Ρεθύμνου

Τίτλος Προγράμ- Ο ρατσισμός ανάμεσα μας

Έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας

ματος

"Ουράνιο τόξο" του Στ2 20172018

Θεματολογία

Ανθρώπινα δικαιώματα

Μαθητικός τύπος

Τάξη/εις

Ε'

Στ2

Εκπαιδευτικός/οί

Γεώργιος Ασπρούλης, Παντελής Γιαν- Ηλίας Φαρμάκης
νουλάκης, Χρήστος Ποζίδης

Προ- Κατανόηση του φαινομένου του ρατσι- Σκοπός της έκδοσης της ηλεκτρονι-

Περιγραφή

σμού με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική κής εφημερίδας είναι η προσέλκυση

γράμματος

πραγματικότητα.

του ενδιαφέροντος των μαθητών για
τις δραστηριότητες του σχολείου και
η διάχυσή τους με διάφορους τρόπους
έκφρασης (δοκίμια, ζωγραφιές, φωτογραφίες video). Το προφίλ της ιστοσελίδας

στο

σκοπό

βοηθήσει

να

pinterest

έχει

τους

ως

μαθητές

στην εξεύρεση πηγών για τις εργασίες τους καθώς επίσης και την προβολή των δραστηριοτήτων της τάξης
και του σχολείου.
Πότε και πώς παρουσιάζεται

«Μοιράζομαι…»,

την

Παρασκευή

Μαΐου, 18:30 – 21:30

18

«“Ουράνιο
Αυτοσχέδιο

τόξο”,

e-εφημερίδα

δρώμενο

σε

μας»

πρωτότυπο

κείμενο των μαθητών του Στ2, την
Πέμπτη 17 Μαΐου, 10:00 – 12:00

Σχολική Μονά- 3o Δ.Σ. Ρεθύμνου
δα
Τίτλος

Προ- H Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου. Οδοί & μνημεία

γράμματος
Θεματολογία

Πολιτιστική κληρονομιά

Τάξη/εις

Στ2

Εκπαιδευτικός/οί

Ηλίας Φαρμάκης & Μαίρη Σημαντηράκη, φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
10

Περιγραφή

Προ- Σκοπός του προγράμματος είναι η συνεργασία των μαθητών με σκοπό την ενασχόληση με την ιστορία του τόπου μας και της χώρας μας γενικότερα

γράμματος

στο

πέρασμα των αιώνων μέσα από τα ονόματα των οδών της. Ακόμα, η εξάσκηση στο γραπτό λόγο (ελληνικά , αγγλικά γερμανικά) και η δημιουργική τους
έκφραση μέσα από δοκίμια, ζωγραφιές, φωτογραφίες ή βίντεο.
Πότε

και

πώς

παρουσιάζεται

«Μοιράζομαι…», την Παρασκευή 18 Μαΐου, 18:30 – 21:30

Κατά το Σχολικό Έτος 2017-18 από 66 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης
της περιοχής μας υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους:
• 70 Προγράμματα Αγωγής Υγείας (Α.Υ.)
• 55 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
• 61 Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων (Π.Θ.)

Ένας σημαντικός θεσμός της εκπαίδευσης είναι ο θεσμός των Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων, η «άλλη κουλτούρα» του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί, «ακούγοντας» τις ανησυχίες των μαθητών τους, επιλέγουν προαιρετικά, ζητήματα που έχουν νόημα για τη ζωή τους στις
θεματικές της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή των Πολιτιστικών Θεμάτων
και τα επεξεργάζονται με πολυδιάστατο τρόπο, σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας από κοινού
στοχευμένες, βιωματικές δραστηριότητες.
Με αφετηρία πάντα το μαθητή, σκοπός των Προγραμμάτων είναι η ευαισθητοποίηση, η
αλλαγή στάσεων στο υπό διαπραγμάτευση θέμα και ο επαναπροσδιορισμός στερεοτύπων και αξιών
για την διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Οδηγός σε αυτό το πολύμηνο
ταξίδι είναι η συναισθηματική εμπλοκή, και κατά την επιλογή του θέματος αλλά, και κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων, ξεδιπλώνοντας και καλλιεργώντας μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία τις μοναδικές ικανότητες του καθενός. Έτσι, μέσα από τα προγράμματα,
παράλληλα με τα μαθήματα, το σχολείο αποκτά έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης των μαθητών σε
μια κουλτούρα συμμετοχής, διαλόγου, δημιουργίας, ισότητας, υπευθυνότητας,

αποδοχής, σεβα-

σμού, συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης, αλληλεγγύης...
Φέτος, παρουσιάζονται προγράμματα από τα: 1o, 3ο, 4ο, 9ο, 11ο και 13ο Νηπιαγωγείο
Ρεθύμνου, Νηπιαγωγείο Αρμένων, 3o και 4ο Νηπιαγωγείο Ατσιπόπουλου, Νηπιαγωγείο Γάλλου, Νηπιαγωγείο Γερανίου, Νηπιαγωγείο Μιξορρούματος, 1o Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου, 1o, 3ο,
10ο, 13ο και 16ο Δ.Σ. Ρεθύμνου, 1o Δ.Σ. Ατσιπόπουλου, Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου και Δ.Σ. Σπηλίου.
Σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές αξίζουν συγχαρητήρια που επιμένουν με μεράκι, φαντασία και συναίσθημα, κόντρα στους καιρούς, να υλοποιούν Προγράμματα, δημιουργώντας έτσι
μικρές ή μεγάλες οάσεις καθώς και φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, αλλά και πρόσωπα που υποστηρίζουν το θεσμό και συμπαραστέκονται σε κάθε προσπάθεια των σχολείων.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης δια
της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων και την Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου, τον Εκπαιδευτικό Τομέα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (ΚΕΔΗΡ) και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν.
Ένα μεγάλο, προσωπικό ευχαριστώ σε όλους σας…
Βαρβάρα Χρόνη
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
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