
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Το Γενικό Λύκειο Δοξάτου είναι το σχολείο μας! Για κάποιους από εμάς
είναι το σχολείο στο οποίο φοιτήσαμε ως μαθητές, πέρασαν αγαπημένα
μας πρόσωπα και τα παιδιά μας. Πρόσωπα που "έγραψαν" ιστορία.. 

Το προφίλ του χτίζεται κάθε λεπτό μέσα από τη "συνάντηση" αυτών των
προσώπων με τα υλικά του χρόνου. Ο χρόνος τα αναδομεί, τα συνθέτει
και τους δίνει καινούρια νοήματα, αδειάζοντάς τα από τις συνδηλώσεις
τους, που δεν "χρειάζονται" πια. Είναι ο ίδιος τόπος που φιλοξένησε τα
παιδιά μιας άλλης εποχής και τους τωρινούς συνεχιστές. Που
παρακολούθησε και αντικρίζει κατάματα ιστορικά γεγονότα αιχμής του
παρελθόντος (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Παγκόσμιοι, Σφαγές - Καταστροφές,
ακμή και υπαναχωρήσεις) και προκλήσεις του σήμερα. 

Το σχολείο είναι "τόπος" για όλα τα έμψυχα που βρίσκονται μέσα και
"γύρω" από αυτό. Εδώ συναντώνται υποκείμενα και ταυτότητες μέσα
στην πανσπερμία, την ποικιλία και την ομορφιά που εμφανίζουν στην
κοινωνική ζωή. Είναι χωνευτήρι, που όλα τα αφομοιώνει, τα "πειράζει"
και τους δίνει τη σφραγίδα του.  Παράγει κοινωνικό νόημα, μέσα από
την επεξεργασία και τις σημασίες που δίνει κάθε ύπαρξη η οποία
κινείται μέσα σε αυτό. Οι σημασίες αυτές, δεν παράγονται μόνο σε
πραγματική βάση, αλλά και στο συμβολικό επίπεδο ή την επικράτεια
του φαντασιακού με τις προβολές του στο μέλλον. 

Είναι δημιουργός και πολλαπλασιαστής σχέσεων, συναισθημάτων και
κουλτούρας που δημιουργείται από κοινού.  Είναι "σχεσιακό",

σχεδιαστικό πραγμάτων, καταστατικό και σχετικό με τη μάθηση. όπως κι
αν εμφανίζεται αυτή μέσα από τους ανθρώπινους, τους ψηφιακούς, του
κοινωνικούς, του φυσικούς πόρους....
Καθορίζει ανεξίτηλα τα υποκείμενα.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ
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Μιλώντας για τον τόπο μου
μιλώ για μένα

Μιλώντας για το σχολείο μου... μιλώ για μένα
Επιμέλεια: Πετρά Βασιλική, Σγουρίδης Ιωάννης



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο "ΤΟΠΟΣ" ΜΑΣ

Η εικαστικός του Γυμνασίου Γρίβα Έλενα ομορφαίνει το σχολικό
συγκρότημα και το σχολείο μας, μαζί με τους μαθητές της. Το θέμα της
απεικόνισής της αφηγείται μια σημαντική ιστορία του σχολείου:

Εκκινεί από το Γυμνάσιο και το "δέντρο της ζωής" ή της "ανάπτυξης",
τον μετασχηματισμό του με τα χέρια των μαθητών/τριών. Εμπερικλείει
όλα τα υποκείμενα, τις φωνές, τις οπτικές και τις προτάσεις του για το
πώς φαντάζονται τον κόσμο του σχολείου και τον κόσμο που
αναδύεται γενικότερα. Προχωρά στη βασική προϋπόθεση για να
υπάρχει: την αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή. Δέχεται όλες τις επιστήμες
και τις τέχνες ισότιμα. 

Περνά στο όραμα για σπουδές και εξέλιξη, στο Λύκειο. Αποτυπώνει τα
σύμβολα της πόλης που φιλοξενεί φοιτητές πια τους μαθητές/τριές
μας. Οι μαθητές "κουβαλούν" τον μόχθο, τα όνειρα και το μέλλον στα 

 "χέρια" τους και τον καρπό της γνώσης για πυξίδα στο μυαλό τους. Με
τον "πειρασμό" αυτού του "μήλου" πορεύονται να εξηγήσουν τον γρίφο
της εποχής τους και να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις. 

Το σχολείο μας ευτρεπίζεται

Το δέντρο της ανάπτυξης και το "μήλο" της γνώσης μεταβιβάζουν όλα τα χρώματα

και τα αρώματα από χέρι σε χέρι...

Λύκειο Γυμνάσιο

Γνώση και δημιουργικότητα


