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Ομαδική έκθεζη μαθηηών Β. Δλλάδας
Πινακοθήκη Δηαιρείας Μακεδονικών Σποσδών
Θεζζαλονίκη 5-15 Μαΐοσ 2017
«Αποησπώμαηα – Φρώμαηα - Σσναιζθήμαηα»
παράθσρα ζηην υστή ηφν παιδιών
Η Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ Δηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ, δηνξγαλώλεη νκαδηθή έθζεζε καζεηώλ Β.
Διιάδαο ζηελ Δηαηξεία Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ ζηε Θεζζαινλίθε, από 5 έσο 15 Μαΐνπ 2017.
Σηελ έθζεζε κε ζέκα «Απνηππώκαηα – Χξώκαηα – Σπλαηζζήκαηα» ζπκκεηέρνπλ 45 εηθαζηηθνί
εθπαηδεπηηθνί θαη 80 Σρνιεία από ηε Θεζζαινλίθε θαη νξηζκέλεο πόιεηο ηεο Β. Διιάδαο.
Σθύβνληαο πάλσ από ηε ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηώλ καο έρνπκε γηα
κηα αθόκα ρξνληά ηε ραξά λα καο θσηίδεη ε νκνξθηά ηεο ςπρήο ηνπο.
Με ππεξεθάλεηα παξνπζηάδνπκε ηα έξγα ηνπο ζηελ έθζεζε απηή πνπ πεξηιακβάλεη ζρνιεία ηεο Β.
Διιάδαο, Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, όπνπ ηα παηδηά κέζα από ηε κνλαδηθή παγθόζκηα θαη
πνιπεπίπεδε γιώζζα ηεο Τέρλεο, καο αλνίγνπλ παξάζπξα ζηελ ςπρή ηνπο.
Τα έξγα ησλ καζεηώλ είλαη ζρέδην ή δσγξαθηθή ζε ραξηί ηνπ κπινθ ή Α4 κε ειεύζεξα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία (θάξβνπλν, αθνπαξέιεο, ηέκπεξεο μπινκπνγηέο, καξθαδόξνπο,
θεξνκπνγηέο), επίζεο θνιιάδ θαη ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο κε εύρξεζηα πιηθά (ραξηνγιππηηθή θιπ).
Ο θάζε εηθαζηηθόο εθπαηδεπηηθόο πνπ ζπκκεηέρεη έρεη επηιέμεη από ηα ζρνιεία πνπ δηδάζθεη ηελ
ελόηεηα ησλ καζεηηθώλ έξγσλ πνπ έρεη δηδάμεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ην ζέκα ηεο έθζεζεο.
Έρεη θξνληίζεη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ πνπ ζα είλαη ζε δύν ή ηξεηο
δηαζηάζεηο, θαη ζα δηαθξίλνληαη ηα νλόκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ.
Τα εγκαίνια ηης έκθεζης ζα γίλνπλ: Παραζκεσή 5 Μαΐοσ, ώρα 19:00
Ηκέξεο επίζθεςεο: Γεπηέξα – Κπξηαθή εθηόο Σαββάηνπ θαη αξγηώλ
Ώξεο επίζθεςεο: 09:00 – 14:00
Γύν απνγεύκαηα αλνηρηά, έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο έθζεζεο 5 θαη 15 Μαΐνπ, 19:00-21:00
Σπληνλίζηξηα ηεο δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο: Εύε Αϊδολίδοσ
Οκάδα δηεθπεξαίσζεο ηεο έθζεζεο: Ζέθε Αζαλαζοπούιοσ, Χρήζηος Αιαβέρας, Κωλζηαληίλος
Ακοηρίδες, Αθροδίηε Δεδέθα, Ειέλε Δροζοθορίδοσ, Δέζποηλα Κσραληδή, Σηαύρος Παλαγηωηάθες,
Μαρία Παπαδοπούιοσ, Παλαγηώηα Παρδαβέια, Χρσζή Τοκπά, Ειέλε Φώηογιοσ.
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