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Για τη Θεατρική Παράςταςη     «Ο κφκλοσ με την κιμωλία» 

H επανάλθψθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ άνοιγμα τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ ςτθν κοινωνία τθσ 

περιοχισ μασ. Δείγμα τθσ δουλειάσ των εκπαιδευτικϊν μασ , προςπάκεια πρωτοπόρα διακεματικισ 

προςζγγιςθσ του Αναλυτικοφ αι Ωρολογίου Προγράμματοσ ςτθν κατεφκυνςθ το Πιλοτικό Πρόγραμμα  

για το «Νζο Σχολείο» να προτείνει εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ κατευκφνςεισ  που αναδεικνφουν 

το απλό το αυτονόθτο, ότι το δθμόςιο ςχολείο  παρζχει υπθρεςίεσ παιδείασ που διακρίνονται για τθν 

αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Τα παιδιά μασ αγκαλιάηουν τθν προςπάκειά μασ, ςυμμετζχουν, δθμιουργοφν. 

Σε αυτι τθ δφςκολθ πορεία μασ κζλουμε ςτο πλευρό μασ τουσ γονείσ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ για 

να πορευτοφμε το μοναχικό δρόμο του οράματοσ  

Εμείσ ςυνεχίηουμε, τθν Τρίτθ 19.06 κα παρουςιάςουμε τθ δουλειά μασ ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ Δνςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για να προτείνουμε καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ και παιδαγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

….. και ςτισ 27 Ιοφνθ θ δφςκολθ αποχαιρετιςτιρια εκδιλωςι  μασ για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 

τθσ Γϋ Γυμναςίου… για  να αναςτοχαςτοφμε τθ χρονιά που πζραςε… για να ςυηθτιςουμε για το 

δφςκολο αφριο… κα είμαςτε όλοι εκεί… 

Σασ ευχαριςτοφμε παιδιά για τθν ςυμμετοχι ςασ και τθν εμπιςτοςφνθ που μασ δείξατε… 

Σασ ευχαριςτοφμε γονείσ για τθ  ςτιριξθ τθσ  προςπάκειάσ  μασ  το ςχολείο μασ να δείξει ατραποφσ 

ποιοτικϊν εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων , ςε μια εποχι απαξίασ και ιςοπζδωςθσ που μασ κζλουν  

ςτο περικϊριο ,,,,  

Η απουςία μου οφείλεται ςτθν ανάγκθ να είμαι για οικογενειακοφσ λόγουσ εκτόσ Ακθνϊν  

Φιλικά , ο Διευθυντήσ Γεώργιοσ Π. Μπουρίτςασ 
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            2. Τις ζσναδέλθοσς Ζωή Γερογιώργη,  

                 Ειρήνη Μπόνη. Αγγελική Παπαϊωάννοσ 

                 και Θάλεια Τζερκέζη  
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