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Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ
«Κατάληψη»
(ΚΥΡΙΑ
ΔΡΑΣΗ)

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται μέσα στο χώρο του σχολείου. Διαρκεί
τέσσερεις μέρες κατά τις οποίες δεν γίνονται μαθήματα αλλά
παρουσιάζονται καλλιτεχνικές δημιουργίες όλου του φάσματος των
τεχνών που προετοιμάζονται από τους μαθητές και καθηγητές κάθε
σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τη συμβολή των τοπικών
φορέων.Καλύπτει: Θέατρο, χορό, μουσικές εκδηλώσεις,
κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, ενέργειες ομίλων
(σκακιστικού, ιππικού, πληροφορικής, βιντεοπαιχνιδιών κ.α),
συζητήσεις εργαστήρια σεμινάρια κ ο κ

5 έτη
Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόμενοι φορείςΥπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείςΔήμοι, Νομαρχίες

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

5 έτη

1.1

1.2

Καλλιτεχνικά –
Πολιτισμικά Εργαστήρια

"Εικαστική Τέχνη στο
Σχολείο"
Σχολείο

Η δράση αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία εργαστηρίων
καλλιτεχνικής έκφρασης σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν καλύτερα το
πολιτισμό και την κουλτούρα της κάθε περιοχής αλλά και της
Ελλάδας γενικότερα. Η δράση αυτή προτείνει τη δημιουργία ειδικών
τμημάτων καλλιτεχνικής έκφρασης εντός των χώρων των σχολείων
σε συνεργασία με πολιτιστικές ομάδες πανεπιστημίων.

Το παρόν έργο αφορά στην δημιουργία αντιγράφων εικαστικών
έργων τέχνης με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας
(συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών), στην αναπαραγωγή
αντιγράφων σημαντικών εικαστικών έργων, κυρίως του 20ου αιώνα
αλλά και άλλων ιστορικών περιόδων, το καδράρισμα και την
τοποθέτηση των ολοκληρωμένων εικαστικών έργων τέχνης σε όλα τα
σχολεία της χώρας. Αναλυτικά η δράση αφορά στα εξής;
1. Παραγωγή αντιγράφων εικαστικών έργων
2. Τοποθέτηση αντιγράφων σε πλαίσια
3. Εγκατάσταση πλαισίων σε εκπαιδευτικούς χώρους

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τα κατά τόπους
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Τ.Ε.Ι-Περιφερειακές
θεατρικές σκηνές ή άλλες οργανώσεις πολιτισμικού
χαρακτήρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην
ενσωμάτωση της δράσης αυτής στις τοπικές κοινωνίες
- Υπουργείο Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς
του με την προσφορά υλικού, ψηφιακού ή μη το οποίο
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση
του προγράμματος

Υπουργείο Παιδείας - Σχολείο και καθηγητές
εικαστικών. Υπουργείο Πολιτισμού.-Τοπικοί
πολιτιστικοί φορείς που επικεντρώνονται στις
εικαστικές τέχνες.

9 μήνες (τα έργα
παραμένουν στα
σχολεία)

1.3

Ο Κινηματογράφος / Το
Θέατρο στο Σχολείο

Η δράση περιλαμβάνει τις προβολές κινηματογραφικών ταινιών και
θεατρικών παραστάσεων ή συνδυαστικά τις κινηματογραφικές
μεταφορές θεατρικών έργων. Στα πλαίσια της δράσης οι μαθητές
ευαισθητοποιούνται σε σύγχρονες μορφές Τέχνης παρακολουθώντας
σύγχρονες ταινίες και θεατρικά έργα.

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνικό
Θέατρο, Θεατρικό Μουσείο, Τοπικοί πολιτιστικοί
φορείς που επικεντρώνονται στον κινηματογράφο και
το θέατρο (πχ. ΔΗΠΕΘΕ, Ταινιοθήκη της Ελλάδος).
Συνέργια με 1.2 ΠΡΩΤ.

5 έτη

1.4

Βιβλιοδρομίες

Η λογοτεχνία εισάγεται στο σχολείο με τη μορφή Σκυταλοδρομίας
βιβλίων. Τα σχολεία ανταλλάσσουν βιβλία σε συγκεκριμένο χρονικό
πλαίσιο και οι μαθητές συλλέγουν τίτλους.

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Τοπικοί
πολιτιστικοί φορείς (πχ. Τοπικές Ενέσεις Συγγραφέων
/ Φιλολογικοί Σύλλογοι).

5 έτη

1.5

Εν κινήσει…

Ένα μεγάλο λεωφορείο ή φορτηγό ταξιδεύει σε συγκεκριμένες
περιφέρειες της Ελλάδας και μεταφέρει τέχνη. Τα κρατικά θέατρα –
Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε., ΔΗΠΕΘΕ – ή κάποιο από αυτά
αναλαμβάνουν την διοργάνωση του όλου εγχειρήματος

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Νέας γενιάς,
Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνικό Θέατρο, Τοπικοί
πολιτιστικοί φορείς που επικεντρώνονται στο θέατρο
(πχ. ΔΗΠΕΘΕ).

5 έτη

1.6

Εθνικό Erasmus

Στην παρούσα δράση, επιλέγονται ομάδες ατόμων από σχολεία της
περιφέρειας, ακριτικές περιοχές, μη αστικά κέντρα, περιοχές
ιδιαίτερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος οι οποίοι ανταλλάσουν
σχολικό περιβάλλον και στέγη με ομάδες ατόμων από άλλες
περιοχές.

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Νέας γενιάς,
Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών

5 έτη

Παραγωγή
Ψυχαγωγικού/Εκπαιδευτικ
ού παιχνιδιού για
υπολογιστή (PC Game)

Δημιουργία ενός παιχνιδιού περιπέτειας (adventure game) με
τρισδιάστατα γραφικά (3D) το οποίο θα περιέχει αναπαραστάσεις
σπουδαίων καλλιτεχνικών έργων από το χώρο της ζωγραφικής, της
γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής και θα έχει αναφορές σε σημαντικά
λογοτεχνικά, μουσικά, θεατρικά και κινηματογραφικά έργα. Τα έργα
αυτά θα προέρχονται από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα
όπως : Αναγέννηση, Μπαρόκ, Κλασικισμός, Ρομαντισμός,
Ρεαλισμός, Νατουραλισμός, Εξπρεσιονισμός, Υπερρεαλισμός, ενώ
θα γίνεται αναφορά και σε πιο σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις.

Μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας, Ίδρυμα
Ανάπτυξη εντός 3 ετών
Μείζονος Ελληνισμού, Κοινωνία της Πληροφορίας

2

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Στην παρούσα δράση τα παιδιά θα κινητοποιηθούν με βάση τα
ενδιαφέροντα και τη φαντασία τους να δημιουργήσουν ένα
καλλιτεχνικό
προϊόν το οποίο θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει :
Δημιουργία καλλιτεχνικώνκείμενο- λογοτεχνική παραγωγή, εικόνες που πλαισιώνουν τα κείμενά
πολιτισμικών
τους- εικονογράφηση, κοστούμια των ηρώων/ σκηνικά- θέατρο,
εργαστηρίων
δραματοποίηση του έργου- σκηνοθεσία/ ηθοποιία, μουσική
πλαισίωση του έργου- μουσική/ τραγούδια.

1

Διοργάνωση τριών παράλληλων δεκαπενθήμερων εργαστηρίων
θεάτρου, εικαστικών και κινηματογράφου από 15 έως 30 Ιουνίου ανά
σχολείο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο τέλος των 15 ημερών τα
εργαστήρια θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους είτε στον σχολικό
Τεχνοταξιδεύοντας… χώρο είτε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε κάποιο χώρο
που θα επιλεγεί εκτός σχολείου π.χ. κάποιο τοπικό φεστιβάλ. Ακόμη,
τα έργα που θα έχουν παραχθεί στη διάρκεια των εργαστηριών θα
μπορούν να παρουσιαστούν και στο καλλιτεχνικό φεστιβάλ
«Κατάληψη»
επόμενη
Ψηφιακή ιστοσελίδα/
πύλη την
που
θα χρονιά
λειτουργεί ως κόμβος
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πληροφοριών για ενημέρωση σε θέματα πολιτισμού για όλα τα
σχολεία, με τη δυνατότητα forum μεταξύ μαθητών και καθηγητών για
ενημέρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή πιθανές συνεργασίες και
τη
δυνατότητα
κατάθεσης
αξιολογήσεων
πολιτιστικών
προγραμμάτων.
Επίσης, θα είναι χώρος όπου θα μπορεί να αντλήσει υλικό κάθε
μαθητής, δάσκαλος ή καθηγητής για πιθανές πολιτιστικές
δραστηριότητες ή να ανεβάσει δείγματα δουλειάς του κάθε σχολείου.
Η πύλη θα πρέπει να παρέχεται σε περισσότερες από μια γλώσσες,
όπως ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά.

Μαθητές
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Τα κατά τόπους
πανεπιστημιακά τμήματα [Φιλοσοφικές σχολέςΠαιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΤμήματα Νηπιαγωγών, κλπ], Φορείς του Υπουργείου
Παιδείας, όπως Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , για την
ένταξη του προγράμματος στο αναλυτικό πρόγραμμα

5 έτη

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημιουργία ψηφιακής
ιστοσελίδας / πύλης

Μαθητές
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας – κυρίως με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης για την διενέργεια των
ενημερώσεων και των επιμορφωτικών
συναντήσεων.
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά
τμήματα (κυρίως τμήματα θεατρικών και
μουσικών σπουδών).

5 έτη (1 φεστιβάλ ανά
έτος)

Ανάπτυξη 6 μήνες

Μαθητές
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Πολιτισμού
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Πολιτιστικοί φορείς πχ. Εθνικό Θέατρο, Εθνικό
Κέντρο Κινηματογράφου, κλπ.
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
(Συνέργια
με το 1.3 ΔΕΥΤ. και το 1.3 ΠΡΩΤ.)

(κατασκευή
ιστοσελίδας και
συγκέντρωση
περιεχομένου).
Λειτουργία και
διαχείριση για 4,5 έτη
σε πρώτη φάση.
5 έτη
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Σχολική Έκδοση
Ηλεκτρονικού Περιοδικού

Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε μια ηλεκτρονική έκδοση που
θα συγγράφεται και θα εκδίδεται από μαθητές, καθηγητές,
δημοσιογράφους και ανθρώπους του πολιτισμού. Το
ηλεκτρονικό αυτό περιοδικό θα ενημερώνει για τις κινήσεις του
πολιτιστικού προγράμματος, θα περιέχει γενικές πληροφορίες
για την τέχνη και τον πολιτισμό, θα αποτελεί το μέσο
επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων για θέματα τέχνης και
πολιτισμού.

Μαθητές
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

