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Ως συνέχεια της επιτυχημένης περσινής συνεργασίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χίου και του οικείου της Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων με το Κέντρο Πρόληψης
ναυτίλος, προσκαλούμε και φέτος τις σχολικές μονάδες να λάβουν μέρος στην πραγματοποίηση σύνθετης
διασχολικής καλλιτεχνικής δράσης με τίτλο: «Δανειστείτε έναν καίριο στίχο ή φτιάξτε το δικό σας
σύνθημα για τη χαρά της ζωής και εκφραστείτε με ζωγραφιά, φωτογραφία, χειροτέχνημα, λόγο,
μουσική ή το συνδυασμό τους».
Ειδικότερα, προσκαλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων Δ. Δ. Ε. Χίου, στο πλαίσιο του
μαθήματος των εικαστικών/ μουσικής/ τεχνολογίας/ φιλολογικών ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα υπάρξει
ενδιαφέρον:
 να βρουν ή να γράψουν το δικό τους σύνθημα για τη «χαρά της ζωής».
 αφού συγκεντρωθούν όλοι οι στίχοι ή τα συνθήματα, με την κατάλληλη ενθάρρυνση των
εκπαιδευτικών προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθένα από τα συνθήματα αυτά να αποτελέσει πηγή
έμπνευσης για:
 τη δημιουργία ζωγραφικών έργων -από φέτος, μπορεί να περιληφθεί και η ζωγραφιά σε
υφασμάτινη σακούλα
 φωτογραφιών
 κολάζ
 χειροτεχνημάτων (διακοσμημένων μπουκαλιών, σελιδοδειχτών, ανεμοδειχτών, κ.τ.λ.),
 περιεκτικών κειμένων -π.χ. ποιημάτων μουσικών συνθέσεων
 ή άλλων εμπνεύσεων που μπορούν να σκεφτούν οι μαθητές-δημιουργοί ή οι εμψυχωτές
εκπαιδευτικοί τους –π.χ. πρωτότυπων «εγκαταστάσεων» στο χώρο, μικρών «φυτωρίων» που θα
συναποτελούν διακοσμημένες γλαστρούλες κ. ά.

Όλα τα παραπάνω, αν η συμμετοχή των σχολείων έχει ομαδικό χαρακτήρα, είναι δυνατόν να
ενσωματωθούν με τρόπο ευέλικτο, σε όλα, σχεδόν, τα προσφερόμενα μαθήματα του ωρολογίου
προγράμματος ή ακόμη και στο πρόγραμμα της Θεματικής Εβδομάδας -στα Γυμνάσια εκείνα που δεν έχει
ακόμη πραγματοποιηθεί και είναι εφικτό μια τέτοια δράση να προσαρμοσθεί εύκολα στο πρόγραμμα που
έχει ήδη σχεδιασθεί.
Αν, αντίθετα, προκριθεί η μεμονωμένη συμμετοχή των μαθητών, υπάρχει η δυνατότητα τα έργα των
μαθητών (μπουκάλια, ζωγραφιές, κολάζ, σελιδοδείχτες, ανεμοδείχτες κ. τ. λ.) να δημιουργηθούν κατ’
οίκον, μετά βέβαια τις οδηγίες που θα δοθούν από τους υπευθύνους των τμημάτων στους μαθητές και τις
μαθήτριες.
Ως ημερομηνία παράδοσης των έργων ορίζονται οι δύο πρώτες ημέρες (6, 7 Μαΐου 2019), μετά την
επάνοδο από τις διακοπές του Πάσχα.
Οι δημιουργίες των μαθητών θα περιληφθούν σε ειδική Έκθεση, στo πλαίσιo διασχολικής εκδήλωσης
που θα πραγματοποιήσει ο Τομέας Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε
συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης ναυτίλος, σε διήμερο της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, που θα
οριστικοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, κατόπιν και της σχετικής συνεννόησης με τους
εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, στους χώρους του οποίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί.
Το διήμερο αυτό στον κεντρικό «κορμό» του θα περιλαμβάνει επιπλέον:
 την παρουσίαση επιλεγμένων ενοτήτων από Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που η
υλοποίησή τους στα σχολεία βρίσκεται εν εξελίξει (θεατρικού, μουσικού, χορευτικού,
φιλαναγνωσιακού, περιβαλλοντικού, κ.τ.λ., χαρακτήρα)- η επιλογή θα γίνει από τους συντονιστές
εκπαιδευτικούς σε συνεννόηση με την Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων.


μικρές εισηγήσεις και συζήτηση, με θέμα: «Ο ρόλος της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην
προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη παραβατικών -εξαρτητικών συμπεριφορών».



προσφορά των χειροτεχνημάτων με τα «μηνύματα χαράς» από τους μαθητές στους επισκέπτες
της Έκθεσης και το κοινό των διήμερων δράσεων, όπως έχει γίνει και κατά το παρελθόν, τόσο
στο πλαίσιο της περσινής εκδήλωσης, όσο και στο πλαίσιο του εορτασμού των Τεχνών του Δρόμου.

Καθώς, λοιπόν, θα ήταν επιθυμία και χαρά μας να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι
εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες σε αυτή τη δράση, από όλα τα σχολεία τής Δ.Δ.Ε. Χίου, παρακαλούμε να
ενημερώσετε για όλα τα παραπάνω τις μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων σας, προκειμένου να
συναποφασίσετε τη συμμετοχή σας και, ακολούθως, να συμπληρώσετε, το συνημμένο ενημερωτικό
σημείωμα συμμετοχής και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά, στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων
(ypsd@dide.chi.sch.gr), μέχρι την Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2019.
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