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Μεζζελίαο «Η Αγία Διέλε»
Σαο γλσξίδνπκε όηη, νη Γ/λζεηο δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο θαη Ηιείαο,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Πνιηηηζηηθό Σύιινγν Πιαηαληηώλ Μεζζελίαο «Η Αγία Διέλε»,
όπσο θάζε ρξόλν από ην 2008, έηζη θαη θέηνο πξνθεξύζζνπλ προαιρεηικό
διαγωνιζμό Έκθεζης γηα ηνπο καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο αξκνδηόηεηα
ηνπο. Ο δηαγσληζκόο απηόο θαζηεξώζεθε ζηε κλήκε ηεο θόξεο ηνπ δσξεηνύ ηνπ
αλνηθηνύ ζεάηξνπ Νόηα Αξλνθνύξνπ.
Η δξαζηεξηόηεηα είλαη εγθεθξηκέλε από ην Υπνπξγείν, ζύκθσλα κε ην ππ’
αξηζκ. 37773/Γ2/13-3-2014 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σπνπδώλ Γ.Δ.-Τκήκα Α΄, έρεη
πξναηξεηηθό ραξαθηήξα θαη ζα δηεμαρζεί εθηόο σξώλ δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ.
Τν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην Γσμνάζιο είλαη ην εμήο:
Σε ιίγν θαηξό πξόθεηηαη λα δηελεξγεζνύλ δεκνηηθέο εθινγέο. Να γξάςεηε κία επηζηνιή
πξνο ηνλ Δήκαξρν ηεο πεξηνρήο ζαο, ζηελ νπνία λα ηνπ επηζεκαίλεηε ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο/κία καζήηξηα ζηελ πόιε ή ην ρσξηό πνπ δείηε θαη λα
ηνπ πξνηείλεηε ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη γηα ηελ επίιπζή
ηνπο.
Τν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην Λύκειο είλαη ην εμήο:
Σηα πιαίζηα ηνπ πξόζθαηνπ ενξηαζκνύ ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ, ζαο
αλαηέζεθε από ηνλ ππεύζπλν ύιεο ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα γξάςεηε έλα
άξζξν, ζην νπνίν αθνύ ζπγθξίλεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεηώπηζε
ηόηε ν Ειιεληζκόο θαη πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζήκεξα, λα επηζεκάλεηε ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε πνπ πξνθύπηεη, λα αλαδείμνπκε σο αληίδνην ηνλ παηξησηηζκό καο. Με πνηνπο
ηξόπνπο ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό; Πνηεο πξνϋπνζέζεηο απαηηνύληαη γηα
ηελ θαιιηέξγεηα ελόο γλήζηνπ παηξησηηθνύ πλεύκαηνο;
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Τα γξαπηά δνθίκηα ζα πξέπεη λα έρνπλ έθηαζε από 400 έσο 700 ιέμεηο, θαη ηα
ζηνηρεία ησλ καζεηώλ (νλνκαηεπώλπκν, ηάμε θαη ζρνιείν θνίηεζεο) ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηή ζειίδα, ε νπνία ζα πξνεγείηαη ηνπ θεηκέλνπ.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε Σεηάρηη 30 Απριλίοσ 2014 νπόηε θαη ζα
ζπγθεληξσζνύλ κε επζύλε ησλ Γηεπζπληώλ ηα γξαπηά δνθίκηα θαη ζα απνζηαινύλ
ζηηο αληίζηνηρεο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο θαη Ηιείαο,
ππ’ όςε ησλ Υπεπζύλσλ Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. Σηε ζπλέρεηα ηα γξαπηά ζα
ζπγθεληξσζνύλ ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μεζζελίαο, όπνπ ζα
βαζκνινγεζνύλ από δύν (2) αμηνινγεηέο κε ηελ επνπηεία ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ
Φηινιόγσλ (ΠΔ02).
Τα ρξεκαηηθά βξαβεία ζηνπο ηξεηο πξσηεύζαληεο, θαζώο θαη βηβιίααλακλεζηηθά ζε όινπο ηνπο ζπκκεηάζρνληεο καζεηέο απνλέκνληαη ζην αλνηθηό
ζέαηξν «ΝΟΤΑ» πνπ βξίζθεηαη ζηα Πιαηάληα Τξηθπιίαο, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε
πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεαηξηθώλ-ρνξεπηηθώλ εθδειώζεσλ ηνλ κήλα Αύγνπζην. Σηα
θαιύηεξα γξαπηά δνθίκηα ζα απνλεκεζνύλ ρξεκαηηθά έπαζια κε ηε ρνξεγία ηνπ θ.
Αξλόθνπξνπ, ύςνπο 1.500€ θαη βηβιία. Σπγθεθξηκέλα, γηα ην Γπκλάζην ηα ρξεκαηηθά
έπαζια ζα είλαη ηα εμήο: Α΄ Βξαβείν: 300€, Β΄ Βξαβείν: 200€ θαη Γ΄ Βξαβείν: 150€.
Γηα ην Λύθεην ηα ρξεκαηηθά έπαζια ζα είλαη ηα εμήο: Α΄ Βξαβείν: 400€, Β΄ Βξαβείν:
300€ θαη Γ΄ Βξαβείν: 200€.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη
ζηα Γξαθεία Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Μεζζελίαο θαη Ηιείαο θαη ζηνλ Πνιηηηζηηθό
Σύιινγν Πιαηαληηώλ Μεζζελίαο «Η Αγία Διέλε» (6945797879 θ. Φσηεηλόο,
6945955920 θ. Αλδξ. Γθνύληξαο θαη 6973011057 θα Αλ. Αξλνθνύξνπ).
Παξαθαινύληαη νη θ. Γηεπζπληέο λα ελεκεξώζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη
ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπο.

-ΟΓ/νηης Γ/νζης Γ.Δ. Ηλείας
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