
                                                                                             

          Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

-------- 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ  Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 Λάριςα,  26-3-2019 

 

  Α. Π. : 2074 

 
Σαχ. Δ/νςθ    : Διμθτρασ Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
                            Σ.Κ.    41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικών Δραςτθριοτιτων 
Σθλζφωνο     : 2410 533610 
FAX                 : 2410 252324 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

 
ΠΡΟ: Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   και  
Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικών χολείων και 
Νθπιαγωγείων  Διμου Λαριςαίων 
 
ΚΟΙΝ : 1. Περιφερειακι Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 
2. ΠΕΚΕ ΘΕΑΛΙΑ  
3. υντονίςτρια Αειφορίασ Θεςςαλίασ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςε Διαγωνιςμό ςυγγραφήσ άρθρου»  

 
Η Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ, μετά από πρόταςθ τθσ Αντιδθμαρχίασ Πολιτιςμοφ & 

Επιςτθμών του Διμου Λαριςαίων δια του Λαογραφικοφ Ιςτορικοφ Μουςείου Λάριςασ, κα 

πραγματοποιιςει ςτα Δθμοτικά χολεία του Διμου Λαριςαίων διαγωνιςμό ςυγγραφήσ 

άρθρου, με κζμα: «Η πόλη μου η Λάριςα: χθεσ, ςήμερα, αφριο» 

τόχοι  του διαγωνιςμοφ είναι να ενεργοποιιςει τον προβλθματιςμό των παιδιών, ώςτε 

να αναδείξουν κζματα που αφοροφν ςτθν πόλθ μασ και γενικότερα, να ευαιςκθτοποιιςει τουσ 

μακθτζσ και να τουσ εμφυςιςει το αίςκθμα τθσ ςυλλογικισ ευκφνθσ, προκειμζνου να 

ενταχκοφν ομαλά ςτθν  κοινωνία ωσ ενεργοί πολίτεσ. 

  το ςχολικό διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν όλοι οι μακθτζσ τθσ Δ΄, Ε’ & Σ’ 

Δθμοτικοφ, όλων των ςχολείων τθσ  Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ. Σα άρκρα που κα 

λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν ζκταςθ 150- 200 λζξεισ και κα γραφοφν ςτο ςχολείο. 

 Χρονικι διάρκεια διαγωνιςμοφ : 1 Απριλίου -13 Μαΐου 2019,  Προκεςμία παράδοςθσ 

των άρκρων:  16 - 17 Μαΐου 2019    

ασ επιςυνάπτουμε το ζγγραφο του  Λαογραφικοφ Μουςείου Λάριςασ όπου 

αναφζρονται όλεσ οι λεπτομζρειεσ υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ. 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ που βρίςκεται ςτο τζλοσ του εγγράφου κα ςυμπλθρώνεται και κα 

αποςτζλλεται με ΦΑΞ 2410 252324 ι θλεκτρονικά ςτο  kchatzim@sch.gr ι κατευκείαν ςτθ 

Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτθν Τπεφκυνθ χολικών Δραςτθριοτιτων κ. 

Χατηθμίχου από τισ 26 Μαρτίου  2019 - 10 Απριλίου 2019.                                                                          

                                                                        O  Διευθυντήσ  Π.Ε. Λάριςασ, 
                                                                        
                                                                                          
                                                                                         Βοφλγαρησ ωτήριοσ 
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Διαγωνιζμός Σσγγραθής Άρθροσ 

                     «Η πόλη μοσ η Λάριζα: τθες, ζήμερα, αύριο» 

                                                                                            Λάξηζα  19 Μαξηίνπ 2019           

Ανακοίνωζη και Οργάνωζη ηοσ Διαγωνιζμού: 

 

Σν Λανγξαθηθό Ιζηνξηθό Μνπζείν Λάξηζαο, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Δηεζλνύο 

Ηκέξαο Μνπζείσλ 2019, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο  Εθπαίδεπζεο, 

δηά ηεο Τπεύζπλεο ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ, θαη κε ηνλ Δεκνζηνγξαθηθό Οξγαληζκό 

«ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» δηνξγαλώλεη διαγωνιζμό ζσγγραθής άρθροσ, έθηαζεο 150-200 ιέμεσλ, 

πνπ απεπζύλεηαη ζηελ Δ΄, Ε’ & Σ’ ηάμε  Δεκνηηθνύ κε ζέκα: 

«Η πόλη μοσ η Λάριζα: τθες, ζήμερα, αύριο» 

Σηότοι ηοσ Διαγωνιζμού: 

 Να ελεξγνπνηήζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ παηδηώλ, ώζηε λα αλαδείμνπλ ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ζηελ πόιε καο θαη γεληθόηεξα   

 Να επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εκθπζήζεη ην αίζζεκα ηεο 

ζπιινγηθήο επζύλεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ νκαιά ζηελ  θνηλσλία σο ελεξγνί 

πνιίηεο. 

Ποιοι  μπορούν να ζσμμεηέτοσν: 

ην ζρνιηθό δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη νη καζεηέο ηεο Δ΄, Ε’ & Σ’ 

Δεκνηηθνύ, όισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο  Α΄βάζκηαο Εθπαίδεπζεο Λάξηζαο. Σα άξζξα πνπ ζα 

ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό ζα έρνπλ έθηαζε 150- 200 ιέμεηο. 

πλίζηαηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό, πξηλ ηελ ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ, λα πξνβεί ζε κία 

ζπδήηεζε κε ηελ ηάμε ηνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ: «Η πόλη μοσ η Λάριζα: 

τθες, ζήμερα, αύριο» 

Όζα ζρνιεία επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό ζπγγξαθήο άξζξνπ,  

παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή θόξκα ζπκκεηνρήο πνπ επηζπλάπηεηαη θαη λα 

ηελ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζηε Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο  ζηελ 

Τπεύζπλε ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ θ. Κσλζηαληίλα Υαηδεκίρνπ   ( kchatzim@sch.gr )  

 

Σημανηικές Ημερομηνίες και Παράδοζη ηων έργων ηων ζτολείων για ηην 

ζσμμεηοτή ηοσς ζηο διαγωνιζμό  

 

 Προθεζμία σποβολής ηης αίηηζης :   26 Μαρηίοσ  2019 -10 Απριλίοσ 2019 

Χρονική διάρκεια διαγωνιζμού :        1 Απριλίοσ -13 Μαΐοσ 2019 

Προθεζμία παράδοζης ηων άρθρων:  16 - 17 Μαΐοσ 2019    
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Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα ζηέιλεηαη ειεθηξνληθά ζηε Δηεύζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζηελ Τπεύζπλε ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ θ. Κσλζηαληίλα 

Υαηδεκίρνπ ( kchatzim@sch.gr ) . 

Η πξώηε αμηνιόγεζε ησλ άξζξσλ ζα γίλεη από ην θάζε ζρνιείν θαη ζα επηιεγνύλ κόλν 6 

(έμη) άξζξα αλά ζρνιείν, ηα νπνία  ζα απνζηέιινληαη ζηηο 16 -17 Μαΐνπ  ηαρπδξνκηθώο 

ζε θάθειν  ζην γξαθείν ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ  Α΄βάζκηαο  Εθπαίδεπζεο ( 

Δήκεηξαο Σζάηζνπ 2 θαη Φαξζάισλ, Σ.Κ. 41335 Λάξηζα. Τπεύζπλε θ. Υαηδεκίρνπ )  

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό. 

 ην θάθειν ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη: 

 κηα θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία θαη ην ηειέθσλν ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

 κηα θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα όισλ ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ (αλεμάξηεηα 

αλ δελ έρνπλ επηιεγεί από ην ζρνιείν γηα ζπκκεηνρή)  

 κηα θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα ησλ  επηιερζέλησλ καζεηώλ, ην ζρνιείν θαη ε ηάμε 

ηνπο  

Ανακοίνωζη ηων νικηηών:  

Πεξί ηα ηέιε Μαΐνπ ή αξρέο Ινπλίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μνπζείν εηδηθή εθδήισζε, 

όπνπ ζα ιάβεη ρώξα ε βξάβεπζε ησλ έξγσλ ζε θιίκα γηνξηήο κε δξάζεηο θαη αλνηθηά 

εξγαζηήξηα. Σα ηξία θαιύηεξα άξζξα ζα βξαβεπηνύλ θαη ζα δεκνζηεπηνύλ ζηελ 

εθεκεξίδα «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ», ελώ όινη νη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα ιάβνπλ 

έπαηλν. Σα βξαβεία ζα είλαη πνδήιαην, tablet, κηα δσξνεπηηαγή πνπ ζα εμαξγπξσζεί ζε 

βηβιηνπσιείν ηεο πόιεο θαη πνιιά άιια δώξα πνπ ζα θιεξσζνύλ αλεμαηξέησο γηα όια ηα 

παηδηά ηελ εκέξα ηεο βξάβεπζεο. Θα αθνινπζήζεη ε θιήξσζε δώξσλ  γηα όια ηα παηδηά 

πνπ ζα παξεπξεζνύλ ζηε γηνξηή. Σα  βξαβεπκέλα άξζξα επίζεο  ησλ παηδηώλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό ζα εθηεζνύλ  θαη ζα ςεθηνπνηεζνύλ. 

.  Κριηική επιηροπή: 

Η Κξηηηθή Επηηξνπή ζα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ηνπ Λανγξαθηθνύ Ιζηνξηθνύ 

Μνπζείνπ, ηνπ Γξαθείνπ ρνιηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ ηεο  Δηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο Λάξηζαο θαζώο θαη ηνπ Δεκνζηνγξαθηθνύ Οξγαληζκνύ «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ». 

       

Η Διεσθύνηρια ηοσ ΛΙΜΛ                                 Ο Ανηιδήμαρτος Πολιηιζμού & 

                                                              Επιζηημών 

                                                                             

Φανή Καλοκαιρινού                                                         Πάνος Σάπκας 
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Ημερομηνία …………………... 

 

 

 

Προς …………………………………………………………………………….. 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

ζσμμεηοτής ζηον  Διαγωνιζμό Σσγγραθής Άρθροσ,   

ποσ απεσθύνεηαι ζε μαθηηές  ηης Α΄βάθμιας Εκπαίδεσζης ,  

Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοηικού 

με θέμα:  

«Η πόλη μοσ η Λάριζα: τθες, ζήμερα, αύριο » 

 

 

 

Στολική   Μονάδα: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Τηλέθωνο Στολείοσ: 

………………………………………………………………………………………….  

 

 e-mail Στολείοσ: 

………………………………………………………………………………………….   

 

 

 


