
  
                

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα:  20οσ Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ Μαθητικϊν  Εφημερίδων και  Περιοδικϊν τησ   Εφημερίδασ    

             “ΣΑ ΝΕΑ” με θζμα «ΕΝΔΟΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ»  

  

     ασ ενημερϊνουμε ότι η εφημερίδα “ΣΑ ΝΕΑ” διοργανϊνει τον 20ο Πανελλήνιο Διαγωνιςμό 

Μαθητικϊν Εφημερίδων και Περιοδικϊν με ειδικό θζμα «ΕΝΔΟΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ». 

     το Διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν, με το δικό τουσ ζντυπο, μαθητζσ Δημοτικϊν, 

Γυμναςίων και Λυκείων από ολόκληρη τη χϊρα, την Κφπρο και τα ελληνόφωνα ςχολεία του 

εξωτερικοφ. Σα ζντυπα, τα οποία μποροφν να είναι ςε μορφή εφημερίδασ, περιοδικοφ ή 

ηλεκτρονικήσ ζκδοςησ, θα κριθοφν ξεχωριςτά για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάςιο, 

Λφκειο). Βαςική προχπόθεςη αποτελεί, επίςησ, να ζχουν εκδοθεί από τον Απρίλιο του 2012 μζχρι 

και το Μάρτιο του 2013.   

     Οι ςυμμετοχζσ θα αποςταλοφν ςτην εφημερίδα «ΣΑ ΝΕΑ», Μιχαλακοποφλου 80, Σ.Κ.11528, 

Αθήνα, με την ζνδειξη: «Για τον Πανελλήνιο Διαγωνιςμό Μαθητικϊν Εντφπων», και θα γίνονται 

δεκτζσ μζχρι και 25 Απριλίου 2013 (ςφραγίδα ταχυδρομείου). Σα αποτελζςματα θα ανακοινωθοφν 

από την ίδια εφημερίδα και η τελετή απονομήσ θα γίνει ςτην Αθήνα μετά τισ διακοπζσ του Πάςχα.  

     Σα βραβεία θα είναι τα ακόλουθα: 

1)  Βραβείο καλφτερησ εφημερίδασ α)Λυκείου, β)Γυμναςίου, γ)Δημοτικοφ 

2)  Βραβείο καλφτερησ εμφάνιςησ εφημερίδασ α)Λυκείου, β)Γυμναςίου, γ)Δημοτικοφ 

3)  Βραβείο καλφτερησ επιλογθσ ιεμάτων εφημερίδασ α)Λυκείου, β)Γυμναςίου, γ)Δημοτικοφ 

4)  Βραβείο καλφτερου ρεπορτάζ εφημερίδασ α)Λυκείου, β)Γυμναςίου, γ)Δημοτικοφ 

5)  Ειδικό βραβείο για την καλφτερη ηλεκτρονικθ εφημερίδα α)Λυκείου, β)Γυμναςίου, γ) Δημοτικοφ.  

 

 

 

ΠΡΟ :   

 Περιφερειακοφσ Δ/ντεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ 
χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

 Προϊςταμζνουσ Επιςτημονικήσ και 
Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ Π.Ε. & Δ.Ε. 
(ζδρεσ τουσ) 

  χολικοφσ υμβοφλουσ (δια των 
Περ/κϊν Δ/νςεων Π.Ε.& Δ.Ε.)  

  Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. τησ χϊρασ 

 χολικζσ Μονάδεσ (όλων των τφπων) 
(δια μζςου των οικείων Δ/νςεων) 

 Τπευθφνουσ Αγωγήσ Τγείασ & χολικϊν 
Δραςτηριοτήτων & Τπευθφνουσ 
υμβουλευτικϊν ταθμϊν Νζων 

           (δια μζςου των οικείων Δ/νςεων) 

      ΚΟΙΝ.: 
           Δημοςιογραφικό Οργανιςμό   
           Λαμπράκη Α.Ε. (υπόψη κ. Μ. Βιντιάδη)  
           Μιχαλακοποφλου 80, Σ.Κ.115 28, Αθήνα 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Βϋ ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 
 

 

  

 

 

 

----- 
Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr  
email: t05sde1@minedu.gov.gr 
Πληροφορίεσ: Σαςία Ξυλόκοτα 
                           Χρφςα Μήνου 
Σηλζφωνο: 210 3442579 
FAX: 210 3443013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΑΔΑ: ΒΕΑΗ9-ΧΝ1 

Μαροφςι, 04-04-2013                     
Αρ.Πρωτ. 45984 /Γ7 
 



     Θεωροφμε ςκόπιμο να ενημερωθοφν οι μαθητζσ όλων των ςχολείων Πρωτοβάθμιασ και 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ χϊρασ, αλλά και τησ Κφπρου και των ελληνόφωνων ςχολείων του 

εξωτερικοφ, για την επικείμενη διεξαγωγή του προαναφερόμενου διαγωνιςμοφ, η ςυμμετοχή ςτον 

οποίο θα ςυμβάλει:  

 ςτην ευαιςθητοποίηςη των μαθητϊν 

 ςτη λήψη εκ μζρουσ τουσ πρωτοβουλιϊν ςε ποικίλα ςφγχρονα ςχολικά και τοπικά κοινωνικά 

θζματα  

 ςτην εξοικείωςή τουσ με τισ ζννοιεσ τησ ομαδικήσ απαςχόληςησ και ςυνεργαςίασ, που απαιτείται 

για την ζκδοςη μιασ εφημερίδασ ή ενόσ περιοδικοφ. 

      

 Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτην εφημερίδα 

«ΣΑ ΝΕΑ», τηλ. 211-3659800, fax  211-3659779. 

  

  

                                                                                                            Η   ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                       ΕΤΣΑΘΙΑ  ΦΟΤΕΚΗ 

        

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Τπουργοφ (ΦΕ 4478/27-03-2013)  
2.  Διεφθυνςη ΕΠΕΔ / Σμήμα Βϋ  
 


