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Ομαδική έκθεζη μαθηηών 80 ζτολείφν Αηηικής
Πολιηιζηικό Κένηρο Δήμοσ Αθήνας «Μελίνα»
17-31 Μαΐοσ 2017

«Ανοίγφ ηο παράθσρο ηης υστής και βλέπφ…»
Αποησπώμαηα - Φρώμαηα - Σσναιζθήμαηα
Η Έλσζε Εθπαηδεπηηθώλ Εηθαζηηθώλ Μαζεκάησλ, δηνξγαλώλεη νκαδηθή καζεηηθή έθζεζε Αηηηθήο
ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Δήκνπ Αζήλαο «Μειίλα», ζην Θεζείν, από 17 έσο 31 Μαΐνπ 2017.
Σηελ έθζεζε κε ζέκα «Αλνίγσ ην παξάζπξν ηεο ςπρήο θαη βιέπσ…» Απνηππώκαηα - Χξώκαηα –
Σπλαηζζήκαηα ζπκκεηέρνπλ 54 εηθαζηηθνί εθπαηδεπηηθνί θαη 80 Σρνιεία από ηελ Αηηηθή.
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
Αηηηθήο, Δεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, όπνπ ηα παηδηά κέζα από ηε κνλαδηθή παγθόζκηα θαη
πνιπεπίπεδε γιώζζα ηεο Τέρλεο, καο αλνίγνπλ παξάζπξα ζηελ ςπρή ηνπο.
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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 θα γίνοσν ηην Τεηάρηη 17 Μαΐοσ, ώρα 19:30
(Τα εγθαίληα ζα ηηκήζεη κε κνπζηθή ε Φηιαξκνληθή ηνπ Δήκνπ)

ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο «Μελίνα»
Ηρακλειδών 66 (ιζόγειο) ζηο Θηζείο.
Ημέρες επίζκευης: Τρίηη έφς Σάββαηο 10:00 – 20:00, Κσριακή 10:00 – 14:00
Τηλ. επικοινφνίας: 210-3452150
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