
Αγαπητοί γονείς και μαθητές, 

Σας ενημερώνουμε ότι το «Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» εποπτευόμενος φορέας του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την συνεργασία του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης 

και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  προκηρύσσει Διαδικτυακό 

Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα: «Παιδιά και Έφηβοι αποτυπώνουν 

εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821».  Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ. Οι 

μαθητές/τριες των Α’, Β΄ και Γ΄ τάξεων  με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821, καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά και με τα εικαστικά 

τους έργα να αποτυπώσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τον ηρωικό αγώνα των 

προγόνων τους για εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.  

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια τεχνική θέλουν (ζωγραφική με ακουαρέλα, 

ξυλομπογιά,  πλαστικά χρώματα, λάδι, παστέλ, κολλάζ, σχέδιο με μολύβι ή με πενάκι, ή και 

μεικτή τεχνική). Η πρωτοτυπία και η ικανότητα των μαθητών/τριών να εκφράσουν τις σκέψεις 

τους μέσα στο έργο τους θα είναι το κύριο κριτήριο για την επιτυχία στον Διαγωνισμό. 

 Τα έργα των μαθητών/τριών  θα πρέπει να έχουν μέγεθος Α4 ή Α3 και θα πρέπει να 

έχουν φωτογραφηθεί σε υψηλή ανάλυση. Η ανάλυση πρέπει να είναι 300 dpi (σε 

μορφή .jpg ή .png αρχείο) με όσο το δυνατόν μικρότερη συμπίεση.   

 

 Το όνομα του ψηφιακού αρχείου πρέπει να περιέχει : το ονοματεπώνυμο του μαθητή, 

την ηλικία του, τη βαθμίδα, την τάξη και το σχολείο(Παράδειγμα: ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-14- ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Β- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.jpg). 

 

 Κάθε έργο που θα υποβληθεί ψηφιακά θα πρέπει να συνοδεύεται από μία λεζάντα 

(τίτλος έργου)  και από ένα σύντομο κείμενο (έως 70 λέξεις) σε ένα κειμενογράφο (π.χ. 

word) που θα εκφράζει τη σημασία της ζωγραφιάς και πώς την εμπνεύστηκε ο 

μαθητής/τρια. Η λεζάντα και το σύντομο κείμενο που θα συνοδεύει το έργο θα είναι 

γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή με γραμματοσειρά Arial  10. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφού ενημερωθείτε αναλυτικά διαβάζοντας την προκήρυξη του διαγωνισμού  

(δείτε πιο πάνω), κατεβάστε, συμπληρώστε, υπογράψτε και σκανάρετε την 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης που θα βρείτε εδώ. Τέλος, στείλτε το έργο του μαθητή/τριας, 

τη λεζάντα, το σύντομο κείμενο και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση γονέα στο email:  

sxedioeikastika@gmail.com.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 28/03/2021. 

Τα έργα των Α’, Β΄ και Γ΄ τάξεων που θα σταλούν μέχρι την 28/03/2021 θα επιλεχθούν από τον 

Διευθυντή και τον υπεύθυνο καθηγητή που θα ορίσει ο σύλλογος διδασκόντων . Τα πρωτότυπα 

έργα θα φυλαχθούν με προσοχή γιατί ενδέχεται η διοργανώτρια επιτροπή να μας ζητήσει τα 

έργα για την τελική έκθεση. 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ κ. ΦΙΛΑΝΔΡΑ στο email:  

sxedioeikastika@gmail.com 

http://blogs.sch.gr/1gymvoul/files/2021/03/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%96%CE%A9%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-1-1.pdf
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