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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη για Διαγωνιςμό καλλιτεχνικήσ ζκφραςησ» 
 

Η  Δ/νςθ A/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ διά τθσ Τπεφκυνθσ χολικών Δραςτθριοτιτων, 
ςασ προςκαλεί, να πάρετε μζροσ ςε ζναν διαγωνιςμό καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ με τίτλο: 
«κζφτομαι και Δρω, Περιγράφω αυτό που Ζω».  

Όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ που λείπουμε ο ζνασ από τον άλλο τα ςυναιςκιματα που 
νιώκουμε είναι πολλά. κεφτικαμε να τα εκφράςουμε για να μπορζςουμε να τα 
κατανοιςουμε και να τα επικοινωνιςουμε. το διαγωνιςμό που είναι προαιρετικόσ, μποροφν 
αν πάρουν μζροσ όποιοι μακθτζσ/τριεσ επικυμοφν και να αποτυπώςουν τα ςυναιςκιματά 
τουσ με ηωγραφικά ζργα, κείμενα Δθμιουργικισ Γραφισ, ποιιματα, άρκρα, ςυνεντεφξεισ κι ό,τι 
άλλο το μεράκι και θ φανταςία τουσ τουσ υπαγορεφει. 

Ο αυκορμθτιςμόσ, θ φανταςία, θ άριςτθ τεχνικι ικανότθτα, θ χριςθ πολλών τεχνικών, 
το καταπλθκτικό μινυμα που εκπζμπουν οι ηωγραφιζσ των μικρών μασ μακθτών ςε 
ςυνδυαςμό με το μεράκι, τθν  ζμπνευςθ και τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικών κάνουν τουσ 
διαγωνιςμοφσ μασ κάκε χρόνο μοναδικοφσ! 

Περιμζνουμε να μασ ςτείλετε φωτογραφίεσ των ζργων των μακθτών/τριων ςασ. 
Σο κάκε ςχολείο μπορεί να ςυμμετζχει με ατομικά ι ομαδικά ζργα και μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν όποια υλικά επικυμοφν οι μακθτζσ ( μαρκαδόροι, κθρομπογιζσ, κ.α.), όπωσ 
επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και θ τεχνικι του κολάη. τα ηωγραφικά ζργα κα μποροφςε 
να αναγράφεται και μία ευχι (μζχρι 2 προτάςεισ). Σα ονόματα, θ τάξθ και το ςχολείο των 
μακθτών κα πρζπει να είναι γραμμζνα κάτω δεξιά ςτθν ηωγραφιά με ευκρινι τρόπο. 

Οι ςυμμετοχζσ κα πρζπει να αποςταλοφν ςτθν Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
ςτθν Τπεφκυνθ χολικών Δραςτθριοτιτων μζχρι την Παραςκευή 29 Μαίου 2020 . 

Θα προςπακιςουμε να ανεβάςουμε όλα τα ζργα των παιδιών ςτο blog Καινοτόμων 
Δράςεων τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ , κα ςταλοφν ζπαινοι υμμετοχισ ςε όλα τα 
παιδιά και ςε όλα τα ςχολεία που κα πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό και τα καλφτερα ζργα κα 
βραβευτοφν με ωραία δώρα. 
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