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ΘΓΜΑ: «Ποξκήορνη Μαθηηικξύ Διαγωμιζμξύ Αμακύκλωζηπ» 

 

      Η Δηεύζοκζε Δεοηενμβάζμηαξ Εθπαίδεοζεξ Ηιείαξ δηα ηεξ Υπεύζοκεξ 

Σπμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ, επηδηώθμκηαξ κα ζομβάιιεη ζηεκ θαιιηένγεηα 

πενηβαιιμκηηθήξ ζοκείδεζεξ ηςκ κέςκ, πνμθενύζζεη Διαγωμιζμό Αμακύκλωζηπ 

γηα ημοξ μαζεηέξ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ ανμμδηόηεηάξ ηεξ, με ηίηιμ 

«Ακαθύθιςζε- Ακαδεμημονγία- Αεηθμνία». 
     Η δνάζε- εγθεθνημέκε από ημ ΥΠΠΕΘ (Φ15/2135/Δ2/08-01-2019)- ζα 

δηελαπζεί εθηόξ ςνμιμγίμο πνμγνάμμαημξ, ζε πνμαηνεηηθή βάζε θαη πςνίξ 

μηθμκμμηθή επηβάνοκζε γηα ημοξ ζομμεηέπμκηεξ.  

     Σηόπμη ημο Δηαγςκηζμμύ είκαη ε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ κέςκ ζημ ζέμα ηεξ 

δηαπείνηζεξ ηςκ απμννημμάηςκ, ε ακάδεηλε ηςκ θιίζεςκ θαη δελημηήηςκ ημοξ, 

όπςξ θαη ε δεμημονγία εκ γέκεη ζοκζεθώκ οπό ηηξ μπμίεξ μη μαζεηέξ ζα μπμνμύκ 

κα μαζαίκμοκ, κα δεμημονγμύκ, κα εκενγμύκ, κα επηιέγμοκ με γκώμμκα ηεκ 

πνμάζπηζε ημο πενηβάιιμκημξ θαη ημο δηθαηώμαημξ όιςκ μαξ κα δμύμε ζε 

ζοκζήθεξ μηθμκμμηθήξ, πμιηηηζηηθήξ, θμηκςκηθήξ θαη πενηβαιιμκηηθήξ αεηθμνίαξ. 
 

Όοξι ηξρ Διαγωμιζμξύ: 

1. Οη μαζεηέξ θαιμύκηαη κα πνεζημμπμηήζμοκ αμακρκλώζιμα ρλικά, με ηα μπμία ζα 

δεμημονγήζμοκ καλλιηεςμικέπ καηαζκερέπ ή ζωγοαθικά/ εικαζηικά έογα.   

2. Οη ζομμεημπέξ μπμνεί κα είκαη αηξμικέπ ή ξμαδικέπ. 

3. Κάζε μαζεηήξ ή μμάδα μπμνμύκ κα ζομμεηάζπμοκ με έκα έςξ ηέζζενα (1-4) ένγα. 

4. Τα ένγα ζα αλημιμγεζμύκ από ηνημειή επηηνμπή θαη όζα δηαθνηζμύκ, ζα 

βναβεοζμύκ ζε εηδηθή ηειεηή. 

5. Τα βναβεία ζα ζοκμδεύμοκ έπαθλα, πμο ζα δμζμύκ μεηά από θιήνςζε: 

Αηξμικά έπαθλα: Έκα tablet, έκα πμδήιαημ. 

Ομαδικό έπαθλξ: Μία επίζθερε ζε ενγμζηάζημ ακαθύθιςζεξ ή ζε πενηβαιιμκηηθό 

πάνθμ. 
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6. Σημκ πώνμ ηεξ βνάβεοζεξ ζα ιεηημονγήζεη Έκθεζη με ηα ένγα ηςκ μαζεηώκ, ε 

μπμία ζα είκαη ακμηθηή πνμξ όιμοξ. 

7. Η καηάθεζη ηωμ έογωμ ζηεκ Δηεύζοκζε Δ.Ε.- Γναθείμ Σπμιηθώκ 

Δναζηενημηήηςκ, πνέπεη κα έπεη μιμθιενςζεί μέςοι ηιπ 8 Μαοηίξρ 2019. 

 

 

 Ο αθνηβήξ ηόπμξ θαη πνόκμξ δηελαγςγήξ ηεξ ηειεηήξ βνάβεοζεξ ζα 

ακαθμηκςζεί εγθαίνςξ θαη πνηκ από ηε ιήλε ημο Δηαγςκηζμμύ.  

 

    Παναθαιμύκηαη μη θ. Δηεοζοκηέξ ηςκ ζπμιείςκ γηα ηεκ εκεμένςζε 

εκοπμγνάθςξ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ θαη ηεκ εκζάννοκζε ηςκ μαζεηώκ γηα 

ζομμεημπή ζηεκ πνμακαθενόμεκε δνάζε. 

 

 

             

 

 

 

                                                         Ο  Δ/μηήπ  ηηπ Δ/μζηπ Δ.Γ. Ηλείαπ 

                                                         

                                                                                           

     

      Δημηηοέλλξπ Βαζίλειξπ 

                                                       ΠΓ04.02 


		2019-01-14T11:52:00+0200
	VASILEIOS DIMITRELLOS




