ΒΡΑΒΕΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Τθν Πζμπτθ 29 Σεπτεμβρίου 2016 ςτθν αίκουςα «Μανόλθσ Ανδρόνικοσ» του
Δθμαρχιακοφ Μεγάρου Θες/νίκθσ , θ Περιφερειακι Δ/νςθ Κεντρικισ Μακεδονίασ και
ο «φλλογοσ Φίλων Μνθμείων» πραγματοποίθςε τελετι βράβευςθσ των ςχολείων
που αςχολικθκαν με μνθμεία τθσ αρχαίασ, βυηαντινισ ι νεότερθσ ιςτορίασ τθσ
Θεςςαλονίκθσ.
Το Γυμνάςιό μασ με μια ηωντανι και χαροφμενθ παρουςίαςθ ζδωςε δυναμικό
παρόν και τιμικθκε για το πολιτιςτικό πρόγραμμα που υλοποίθςε τθ ςχολικι χρονιά
2015-16 με τίτλο: « CASA BIANCA: Μια εποχι – μια ιςτορία».

Η βράβευςθ είναι μια μορφι εκτίμθςθσ τθσ δουλειάσ που ζκαναν οι 20 μακθτζσ
τθσ Βϋ Γυμναςίου : Αυγερινοφ Κατιάννα, Βελώνθ Ειρινθ, Βουβόσ Αντώνθσ, Βίτςα
Πθνελόπθ, Γουδοφςθ ταυροφλα, Γοφναρθσ Γιώργοσ, Γουργιώτθ Ειρινθ,
Ελευκεριάδου Μαριάννα, Ζιάμπασ Αργφρθσ, Ηλιάδου Παςχαλία, Καράμαλθ Άννα,
Καρυπίδου Εβελίνα, Μάμαλθ Ιωάννα, Μπαρουτίδου Αμμαλία, Μπουμποφςθσ
Γιώργοσ, Παπαγεωργίου Μυρτώ, Πατραλζξθ Χαρά, Ντινιάκου Γεωργία,
Σουροφνογλου Νικολζτα.
Οι εκπαιδευτικοί που ςχεδίαςαν και υλοποίθςαν το πρόγραμμα, τράνταρθ
Ολυμπία( φιλολογοσ) και Φετφατηίδου Βιολζττα ( γυμνάςτρια), ζδραςαν εκελοντικά
και αφιερϊνοντασ 2 ϊρεσ μετά το εφτάωρό τουσ κάκε βδομάδα κακοδιγθςαν τθν
ομάδα των μακθτϊν ϊςτε να γνωρίςουν με όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ και με ποικίλεσ
βιωματικζσ προςεγγίςεισ το κτιριο τθσ Casa Bianca , τθ ςθμερινι Δθμοτικι
Πινακοκικθ αλλά και τθν εποχι του 20ου αιώνα μζςα από αυτό.

Η ικανοποίθςθ όμωσ που πιραν από τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποίθςαν,
όπωσ ζρευνεσ, δθμοςκοπιςεισ, αποτυπϊςεισ αρχιτεκτονικϊν μοτίβων, καταςκευζσ,
ποιιματα, φωτογραφίςεισ, επιςκζψεισ ςε ενδιαφζροντα κτιρια και χϊρουσ τθσ πόλθσ
μασ , ( για παράδειγμα τισ βίλεσ τθσ περιοχισ των Εξοχϊν , το Μουςείο Σιδθροδρόμων,
Αγορά Μοδιάνο) αλλά και παραγωγι μαγνθτοςκοπθμζνων κεατρικϊν γυριςμάτων ςε
εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ χϊρουσ, ιταν θ ουςιαςτικι ανταμοιβι των μακθτϊν μασ .

Γνωρίηοντασ ότι θ επαφι με πολλζσ μορφζσ τζχνθσ και ζκφραςθσ δίνει ςτα παιδιά
τθ δυνατότθτα να αναδείξουν ταλζντα και ικανότθτεσ που διακζτουν και τα βοθκά να
ελευκερωκοφν από τισ πιζςεισ που τουσ αςκεί θ κοινωνία μασ , ευχόμαςτε πάντα να
βρίςκουν τον πιο όμορφο και δθμιουργικό τρόπο για να εκφράςουν τισ ςκζψεισ και τισ
ανάγκεσ τουσ. Γιατί θ δθμιουργία είναι υγεία!
Μπράβο ςτα παιδιά μασ!

