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ΘΕΜΑ:   Για το Πρόγραμμα Σχολικών 

«Τα καραβάκια των ευχών …»

 

 

 Το παραπάνω πρόγραμμα 

ομοιώματος πλοιαρίου, οποιουδήποτε τύπου, του οποίου το μέγεθος είναι δυνατό να κυμαίνεται από ένα 

έως δύο μέτρα. Η κατασκευή θα πρέπει να αποτυπώνει την έμπνευση και τη φαντ

ομάδων, με βασικές μέριμνες:  

 τη φιλοσοφία τής «εκ του μηδενός» 

 την εκμάθηση της «Αρχιμηνιάς»

 τη σύνθεση σκωπτικών δίστιχων

σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα του

σκοπό να τραγουδηθούν και αυτά στην παρουσίαση (

Η υλοποίηση αυτών των τριών προϋποθέσεων θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή μ

που έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα αυτή

ματίζεται να πραγματοποιηθεί –σύμφωνα και με την υπάρχουσα εθιμική παράδοση

Πρωτοχρονιάς, στις 10.30 π.μ.,

Απλωταριάς. Η παρουσίαση αυτή 

αυτονομημένη από την αντίστοιχη βραδινή παρουσίαση που διοργανώνεται με τη φροντίδα του Δήμου 

Χίου.  

 Στην περίπτωση, τέλος, που

δραστηριότητας, συναφές θέμα χ

γίνονται με αυτό, μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα  διασχολική παρουσίαση,

αρκεί η εργασία τους να πληροί

εκμάθηση «Αρχιμηνιάς» και σύνθεση σκωπτικών δίστιχων)

 

Επισυνάπτονται: 1. Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

                                 2. Παρτιτούρα,  

3. Υπόδειγμα σκωπτικών στίχων
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ΠΡΟΣ:  

Διευθύνσεις

              και

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

       

 

  

χολικών Δραστηριοτήτων               
«Τα καραβάκια των ευχών …» 

πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας προβλέπει την κατασκευή τρισ

οποιουδήποτε τύπου, του οποίου το μέγεθος είναι δυνατό να κυμαίνεται από ένα 

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτυπώνει την έμπνευση και τη φαντ

«εκ του μηδενός» δημιουργίας 

την εκμάθηση της «Αρχιμηνιάς» (το κείμενο και η μελωδία της επισυνάπτονται)

τη σύνθεση σκωπτικών δίστιχων (επισυνάπτεται υπόδειγμα), τα οποία θα σατιρίζουν 

σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα του έτους 2013, σε τοπικό, ελλαδικό ή διεθνές επίπεδο

σκοπό να τραγουδηθούν και αυτά στην παρουσίαση (από 10 έως 20 δίστιχα

Η υλοποίηση αυτών των τριών προϋποθέσεων θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή μ

που έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα αυτή, στην κοινή διασχολική παρουσίαση, η οποία προγραμ

σύμφωνα και με την υπάρχουσα εθιμική παράδοση

, στην κεντρική πλατεία Πλαστήρα (Βουνακίου) και στην οδό 

Η παρουσίαση αυτή δεν θα έχει χαρακτήρα διαγωνιστικό 

αυτονομημένη από την αντίστοιχη βραδινή παρουσίαση που διοργανώνεται με τη φροντίδα του Δήμου 

Στην περίπτωση, τέλος, που εκπονείται, στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας ή άλλης διδακτικής 

χιώτικης λαϊκής εθιμολογίας, οι μαθητικές ομάδες, οι οποίες 

μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα  διασχολική παρουσίαση,

πληροί και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις (κατασκευή ομοιώματος, 

εκμάθηση «Αρχιμηνιάς» και σύνθεση σκωπτικών δίστιχων). 

Στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρινιστικό ερώτημα
 

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος

 
άλαντα,  

πόδειγμα σκωπτικών στίχων. 

11-2013 

ιευθύνσεις σχολείων Δ.Δ.Ε. Χίου 

και 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 

την κατασκευή τρισδιάστατου 

οποιουδήποτε τύπου, του οποίου το μέγεθος είναι δυνατό να κυμαίνεται από ένα 

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτυπώνει την έμπνευση και τη φαντασία των μαθητικών 

(το κείμενο και η μελωδία της επισυνάπτονται) 

τα οποία θα σατιρίζουν 

πικό, ελλαδικό ή διεθνές επίπεδο,  με 

από 10 έως 20 δίστιχα). 

Η υλοποίηση αυτών των τριών προϋποθέσεων θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή μαθητικών ομάδων, 

στην κοινή διασχολική παρουσίαση, η οποία προγραμ-

σύμφωνα και με την υπάρχουσα εθιμική παράδοση– την παραμονή της 

Πλαστήρα (Βουνακίου) και στην οδό 

δεν θα έχει χαρακτήρα διαγωνιστικό και θα είναι πλήρως 

αυτονομημένη από την αντίστοιχη βραδινή παρουσίαση που διοργανώνεται με τη φροντίδα του Δήμου 

στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας ή άλλης διδακτικής 

, οι μαθητικές ομάδες, οι οποίες κατα-

μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην προαναφερθείσα  διασχολική παρουσίαση, 

(κατασκευή ομοιώματος, 

Στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρινιστικό ερώτημα 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χίου 

οπινά, φιλόλογος 


