ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ της ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Σχολείο μας βραβεύθηκε για το οπτικοακουστικό υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος
με τίτλο: «Η διαχρονική χρήση του κτηρίου του σχολείου μας ως φορέας πολιτισμού και
ενίσχυσης της εβραϊκής ταυτότητας» από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού στον 6 ο Μαθητικό Διαγωνισμό με
θέμα: «Στιγμές από την ιστορία του Σχολείου μας» στο αμφιθέατρο του Μουσείου
Ακρόπολης, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019.

Το σχέδιο εργασίας εκπονήθηκε από τον κ. Στέφανο Διαμαντή και την κα Φλώρα Σαλτιέλ
με τη γενικότερη εποπτεία και προώθηση της Διευθύντριας κας Εύας Σαουλίδου – Σεβή στο
πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων με τους μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης:
Ειρήνη Απαλάκη, Άννα Βενουζίου, Λίλιαν Δέντες, Αγιαλά Ισραέλ, Ιωάννα Κουδούνη, Αλίκη
Καράσο, Σάμι Πέρεζ.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε να έχουν πάντοτε ενδιαφέρουσες αναζητήσεις.

ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ…
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ της ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης είναι ένα σχολείο με ιερό σκοπό
τη διατήρηση της εβραϊκής ταυτότητας και με ιδιαίτερους στόχους, την ενίσχυση της
μνήμης της εβραϊκής ιστορίας και τη διδασκαλία της εβραϊκής γλώσσας.

Αντιστεκόμενο στη λήθη, μετρά μεγάλη, πλούσια, περιπετειώδη ιστορία 90 ετών του
σχολικού κτηρίου από την οικοδόμησή του, 40 χρόνια από την ίδρυσή του, επιβεβαιώνει την
ύπαρξή του, αναδεικνύοντας αυτές τις στιγμές που ο χρόνος φωτογραφίζει και κλειδώνει
εικόνες στο μυαλό και την ψυχή μας για πάντα.

Βασιζόμενοι στον βιωματικό ρόλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση στην
πολυπολιτισμικότητα και τις αξίες της κοινωνίας μας, εμπλουτίζουμε το αρχείο του
σχολείου μας με σημαντικά αρχεία.

Προτάσσοντας την αξία της εμπειρίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας στην
ενεργητική μάθηση κι ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών μας, προσπαθήσαμε να
συσχετίσουμε το παρελθόν με το παρόν με όχημα ποικίλα ερευνητικά εργαλεία.

Οδηγούμαστε συχνά στη συλλογή υλικού μέσα από την προφορική ιστορία, μελέτη
γραπτών πηγών και επιδιώκουμε συνεντεύξεις πρώτης και δεύτερης γενιάς επιζώντων του
Ολοκαυτώματος πριν αυτοί μείνουν μόνο ως φωτογραφίες…

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας, που με την καθοδήγηση των υπεύθυνων
εκπαιδευτικών, με εφόδια την ωριμότητα και την ομαδικότητα ερεύνησαν και ολοκλήρωσαν
την εργασία τους με τη δημιουργία του οπτικοακουστικού υλικού, όπου ξεδιπλώνονται
πτυχές της μαγευτικής σχολικής ζωής.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Εύα Σαουλίδου - Σεβή
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