Λάρισα, 24-1-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

Α. Π. : 1061

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 Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό ποίησης και ζωγραφικής»
Σχετ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 906/2-12-2021 της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου με θέμα:
«Διαγωνισμός για τα εκατό (100) έτη από την Μικρασιατική Καταστροφή»

H Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων,
σας ενημερώνει ότι συμμετέχει στο Μαθητικό Διαγωνισμό έκφρασης και δημιουργίας, με θέμα:
«Σμύρνη: 100 χρόνια ελπίδας», που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου για
τους μαθητές και τις μαθήτριες των Σχολικών Μονάδων των Δήμων που ανήκουν στην Ιερά
Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου.
Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο της επετείου των εκατό χρόνων από τη
Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022) και 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 ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η
ενεργοποίηση των μαθητών/τριών μέσω της διερεύνησης πρωταρχικών ιστορικών πηγών και
της λογοτεχνικής αποτύπωσης της Μικρασιατικής Καταστροφής 100 χρόνια μετά. Επίσης,
στοχεύει να αναδείξει νέα ταλέντα και να δώσει κίνητρα για έκφραση, δημιουργία και
επικοινωνία.
Ως τελική προθεσμία υποβολής των έργων έχει ορισθεί η 13η Μαΐου 2022. 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/στην

εκπαιδευτικό, πριν την κατασκευή του έργου, να προβεί σε μία συζήτηση με την τάξη του,
σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού.
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, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 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 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 11 Φεβρουαρίου 2022
Προθεσμία παράδοσης των έργων: Παρασκευή 13η Μαΐου 2022
Τελετή βράβευσης των μαθητών: Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
Παρακαλούμε, αν επιθυμείτε να συμμετέχετε, να συμπληρώσετε έως την Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου 2022 την ηλεκτρονική αίτηση στο: https://forms.gle/u3418PCQLL7Fmm5M8

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί άμεσα.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

Αικατερίνη Καραγιώργου

