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ΠΕΡ.  Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Λάρισα,  14 -04-2021 
 

 Α. Π. : 3223 

Ταχ. Δ/νση     : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 

                          Τ.Κ.    41335 Λάρισα 

Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   

                           Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Τηλέφωνο      : 2414409871, 6976552455 

E-mail              : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες  και  

Εκπαιδευτικούς  Σχολικών Μονάδων  των 

Δήμων  που  ανήκουν  στην  Ιερά Μητρόπολη 

Λαρίσης και Τυρνάβου 

ΚΟΙΝ : 1. Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και 

Τυρνάβου 

2.Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης 

Θεσσαλίας 

3. Σ.Ε.Ε. Αειφορίας Θεσσαλίας  

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό ποίησης και ζωγραφικής» 

Σχετ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 415/9-4-2021 της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου με θέμα: 

«Διαγωνισμός για τα διακόσια (200) έτη από την Ελληνική Επανάσταση»  

 
Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε 

συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, θα πραγματοποιήσουν Μαθητικό 

Διαγωνισμό έκφρασης και δημιουργίας, με θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – 

Τιμώντας τους Θεσσαλούς Νεομάρτυρες του 1821». 

Αποδεχόμενοι την πρόταση του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, 

συνδέσαμε τον διαγωνισμό ποίησης που είχε προγραμματίσει η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για 

την επέτειο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας με θέμα: "Ο ήρωας της καρδιάς μου" με τον διαγωνισμό της 

Ι. Μητρόπολης, ο οποίος υλοποιείται στο πλαίσιο ανακήρυξης από την τοπική εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Μονεμβασιώτη ως προστάτη της νεολαίας. Ο διαγωνισμός αφορά στην καλλιτεχνική 

έκφραση των παιδιών με δύο τρόπους: 

Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων 

Β. Διαγωνισμός Ποίησης για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων 

Στόχος του διαγωνισμού είναι η διερεύνηση των πρωταρχικών ιστορικών πηγών και η 

λογοτεχνική αποτύπωση της ζωής και της δράσης των Τοπικών Ηρώων, Αγωνιστών και Μαρτύρων 

στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821. Επίσης, στοχεύει να αναδείξει νέα 

ταλέντα και να δώσει κίνητρα για έκφραση, δημιουργία και επικοινωνία.  

Ως τελική προθεσμία υποβολής των έργων έχει ορισθεί η 4η Ιουνίου. Το κάθε σχολείο μπορεί 

να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ατομικά έργα των μαθητών/τριών (εξαιτίας των ειδικών 

συνθηκών δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ τους). Συνιστάται στον εκπαιδευτικό, πριν την 

κατασκευή του έργου, να προβεί σε μία συζήτηση με την τάξη του, σχετικά με το θέμα του 

διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, σας προωθούμε τους βίους του Αγίου Ιωάννη του Μονεμβασιώτη 



και του Αγίου Γεωργίου εκ Ραψάνης, όπως στάλθηκαν από την Ι. Μητρόπολη, για να λειτουργήσουν 

επικουρικά κι όχι δεσμευτικά στο έργο σας.  

Τα έργα θα αξιολογηθούν από Καλλιτεχνική Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και 

θα αποτελείται από μέλη της Α/θμιας Εκπ/σης και της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου. Σε 

κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης θα βραβευτούν τρία έργα και θα δοθούν τρία δώρα σε κάθε κατηγορία, 

τα οποία έχουν ως εξής: 

Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων: Το 1ο βραβείο αντιστοιχεί σε 

ποδήλατο και κράνος, το 2ο βραβείο σε τάμπλετ και το 3ο βραβείο σε σειρά βιβλίων.  

Β. Διαγωνισμός Ποίησης για μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων: Το 1ο βραβείο αντιστοιχεί σε 

playstation, το 2ο βραβείο σε ηλεκτρικό ποδήλατο και κράνος και το 3ο βραβείο σε τάμπλετ.  

Τα βραβευθέντα έργα θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης που θα 

πραγματοποιηθεί για τους Νεομάρτυρες, στις 21 Οκτωβρίου 2021 και σε όλους/όλες τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. 

Προϋπόθεση συμμετοχής του/της κάθε μαθητή/τριας στο διαγωνισμό είναι η γραπτή 

συγκατάθεση/Υπεύθυνη Δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών-τριών για τη συμμετοχή 

τους, όπως και για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους καθώς και για 

λόγους που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

Το τελικό προϊόν που θα προκύψει από τους/τις μαθητές/μαθήτριες θα αποστέλλεται σε 

ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sxoldraslar@gmail.com .  

Σημαντικές ημερομηνίες : 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής: Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 

Προθεσμία παράδοσης των έργων: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 

Τελετή βράβευσης των μαθητών: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021  
 
Παρακαλούμε, αν επιθυμείτε να συμμετέχετε, να συμπληρώσετε έως την Παρασκευή 23 

Απριλίου 2021 την ηλεκτρονική αίτηση στο: https://forms.gle/1w1a1RRheYW7drcDA 
 
Επισυνάπτεται το έγγραφο με αρ. πρωτ. 415/9-4-2021 της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και 

Τυρνάβου με θέμα: «Διαγωνισμός για τα διακόσια (200) έτη από την Ελληνική Επανάσταση» και οι 

Βίοι των Νεομαρτύρων, Αγίου Ιωάννη του Μονεμβασιώτη και του Αγίου Γεωργίου εκ Ραψάνης. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί άμεσα. 

 
                                                                                                          

Η   Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας 
                                                              

                                
Αικατερίνη Καραγιώργου                                                                                                                                                                            

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της 

Δ/νσης ΠΕ Λάρισας 
Δημήτριος Ευαγ. Κολοκοτρώνης 
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