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ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΗΣ Α ‘ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 

«Μαζί μπορούμε να προστατευτούμε  από τον  
COVID-19» 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τον Μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής  
και μουσικής  ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας 
από τον  COVID-19. 
 
Καλούμε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας  και ειδικότερα τους 
εκπαιδευτικούς ΠΕ08 να στηρίξτε τη δράση αυτή, καθώς μέσω της συμμετοχής 
των μαθητών στον διαγωνισμό, επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των εφήβων 
πάνω στις αξίες της συμμετοχής, της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και της 
προσφοράς στην περίοδο της πανδημίας.  
 
Παράλληλα ενισχύονται δεξιότητες μάθησης όπως  η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η συνεργασία.  
 
Η θετική εικόνα των τεχνών προς την κοινωνία, μέσω της προβολής των 
μαθητικών δημιουργιών είναι επίσης σημαντική. 
 
Απώτερος κοινός στόχος όλων μας είναι η θωράκιση της σχολικής κοινότητας  
από το σοβαρό θέμα της πανδημίας και ένα θετικό μήνυμα ελπίδας. 
 
Ακολουθούν σύντομες οδηγίες προς όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν 
να λάβουν  μέρος οι μαθητές/τριές τους  στον  διαγωνισμό. 
 
1. Ξεκινήστε διαβάζοντας προσεκτικά την προκήρυξη που έχει 
αποσταλεί στη διεύθυνση του Σχολείου, προτείνουμε να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του σχολείου σας. 
2. Ανακοινώστε και παρουσιάστε τον διαγωνισμό στους μαθητές/τριες  της/των 



τάξης/τάξεων σας, τονίζοντας την αξία και τα οφέλη της συμμετοχής τους, 
αλλά και την σημασία της συνεργασίας, η οποία αποτυπώνεται στο τίτλο 
«Μαζί μπορούμε να προστατευτούμε  από τον  COVID-19» 
3. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού 21 Δεκεμβρίου 2020 
4. Προκειμένου να βοηθήσετε τους μαθητές σας να κατανοήσουν καλά το 
θέμα προτείνεται να κάνετε μια συζήτηση.  
5. Ενημερώστε τα παιδιά αναφορικά με τα βραβεία και τους επαίνους και την 
ψηφιακή έκθεση στην πλατφόρμα artsteps δίνοντας παράλληλα έμφαση στη 
χαρά της συμμετοχής. 
6.  Συγκεντρώστε  τις υπεύθυνες δηλώσεις  που συνοδεύουν την προκήρυξη  οι 
οποίες συμπληρώνονται από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της 
μαθήτριας και αναφέρουν πως εγκρίνεται η συμμέτοχη του μαθητή ή της 
μαθήτριας, και  δέχεται να δημοσιευθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα artsteps 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 
7. Συλλέξτε τα ολοκληρωμένα έργα των μαθητών/τριών  ψηφιακά . 
Μετονομάστε τα αρχεία σύμφωνα  με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
διαγωνισμού (με βάση την αίτηση της συμμετοχής) και η τάξη καθώς και  
επισυνάψτε τις υπεύθυνες δηλώσεις. 
8. Δημιουργήστε λίστα  συμμετοχής με τα ονοματεπώνυμα των διαγωνιζόμενων 
τη τάξης, το σχολείου και το νησί  
9. Στείλτε τα έργα των μαθητών/τριών  που συνοδεύονται από την Υπεύθυνη 
Δήλωση  στο mail socha@sch.gr με ένδειξη «Διαγωνισμός Α ΕΛΜΕ» 
10. Λάβετε υπόψη σας πως η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης είναι η 
10 Φεβρουαρίου 2021 . 
- Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να χρησιμοποιήσουν όλες τις τεχνικές/υλικά 
ζωγραφικής όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, τέμπερες, ακουαρέλες, μικτές 
τεχνικές κλπ. 
- Θα διακριθούν δύο έργα, ένα από κάθε σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο, Λύκειο), 
μεταξύ όλων των σχολείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. 
 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριές μας 
και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε με  την Σοφία Χάιτα 
ΣΕΕ ΠΕ08  socha@sch.gr 6951232790  
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