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ΘΓΜΑ: «“Αγώμεπ Σέςμηπ- Άμξινη ζηα ςξλεία”: Πξιηηικξί Διάλξγξι- 

                           Διαγωμιζμόπ Φωηξγοαθίαπ» 

 

 

 Η Δηεύζοκζε Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Ηιείαξ δηα ηεξ Υπεύζοκεξ 

Σπμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ θαη ζημ πιαίζημ ηεξ δνάζεξ «Αγώμεπ Σέςμηπ- 

Άμξινη ζηα ςξλεία», δημνγακώκεη Μαζεηηθό Διαγωμιζμό Φωηξγοαθίαπ θαη 

βναδηά Πξίηζηπ, γηα ημοξ μαζεηέξ ηςκ ζπμιείςκ ανμμδηόηεηάξ ηεξ. 

 Η δνάζε ηειεί οπό ηεκ έγθνηζε ημο ΥΠΠΓΘ (Φ16/31824/Δ2/28-2-2019), 

έπεη πνμαηνεηηθό παναθηήνα θαη δύκαηαη κα είκαη ζοκοθαζμέκε με ηα 

Πνμγνάμμαηα Σπμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ πμο οιμπμημύκηαη ζηα ζπμιεία ηεκ 

ηνέπμοζα ζπμιηθή πνμκηά.   

   Σημπεύεη ζηεκ θαιιηένγεηα θαη ηεκ ακάδεηλε ηςκ θιίζεςκ θαη δελημηήηςκ 

ηςκ μαζεηώκ μέζα από ηεκ επαθή ημοξ με ηηξ ηέπκεξ, ζηε δεμημονγηθή 

απαζπόιεζή ημοξ θαηά ημκ ειεύζενμ πνόκμ ημοξ, ζηε γκςνημία με ημ ένγμ 

ζεμακηηθώκ δεμημονγώκ, όπςξ θαη με ημκ πμιηηηζμηθό θαη θοζηθό πιμύημ ηεξ 

πενημπήξ μαξ. 

Ακαιοηηθά, μη επημένμοξ ημμείξ ηεξ δνάζεξ έπμοκ ςξ αθμιμύζςξ: 

1. Πξιηηικξί Διάλξγξι: Με αθμνμή ηεκ έθθναζε ημο Κςζηή Παιαμά, 

ζημκ μπμίμ είκαη αθηενςμέκμ ημ έημξ 2019, «Πώπ μαπ εμπμέξρμ και μαπ 
μεθξύμε μεοάιδεπ, ήοωεπ, θεξί», θαιμύκηαη μη μαζεηέξ κα ζογγνάρμοκ έκα 

πμίεμα πμο δε ζα λεπενκά ημοξ πεκήκηα (50) ζηίπμοξ, ημ μπμίμ ζα ζηαιεί 

ειεθηνμκηθά, ζηεκ δηεύζοκζε ysdilei@sch.gr, μέπνη ηεκ Παοαζκερή, 29 

Μαοηίξρ 2019. Σξ όμξμα ηξρ αοςείξρ θα θέοει ηξ ξμξμαηεπώμρμξ ηξρ 

μαθηηή/ηοιαπ πμο ζομμεηέπεη (π.π. Παπαδόπμοιμξ Κςκζηακηίκμξ).  
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 Σε λεπςνηζηή ζειίδα ζημ ανπείμ με ημ πμίεμα, ζα ακαγνάθμκηαη ηα πιήνε 

ζημηπεία ημο μαζεηή/ηνηαξ (μκμμαηεπώκομμ, ηάλε θαη ζπμιείμ θμίηεζεξ). 

Παναθαιμύμε γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ ακςηένς, πνμθεημέκμο κα δηεοθμιοκζεί ε 

μνγάκςζε θαη δηελαγςγή ηεξ εθδήιςζεξ. 

     Οη Πξιηηικξί Διάλξγξι δεκ έπμοκ δηαγςκηζηηθό παναθηήνα θαη ζα ιάβμοκ 

πώνα ζηηξ 17 Αποιλίξρ 2019, εμένα Τεηάνηε θαη ώνα 8 μμ ζηεκ Ανπαία 

Οιομπία. Σηεκ εθδήιςζε ζα πανμοζηάζμοκ μη ίδημη μη μαζεηέξ ηα ένγα ημοξ 

θαη πανάιιεια ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα απεοζύκμοκ ενςηήζεηξ θαη κα 

ζοκδηαιαγμύκ με ημκ πνμζθεθιεμέκμ μαξ πμηεηή. 

Σε όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζα απμκεμεζμύκ ακαμκεζηηθά δηπιώμαηα.  

  

2. Διαγωμιζμόπ Φωηξγοαθίαπ, με ζέμα «Οι θηζαροξί ηξρ κόζμξρ» 

      Οη ζομμεηέπμκηεξ θαιμύκηαη κα θςημγναθίζμοκ ζέμαηα από ηε θύζε, 

ημπία ηδηαίηενμο θάιιμοξ (ζάιαζζα, ιίμκεξ, πμηάμηα, δάζε θ.ά.) ή/ θαη ζεμεία 

λεπςνηζημύ πμιηηηζηηθμύ θαη θαιιηηεπκηθμύ εκδηαθένμκημξ (ανπαημιμγηθμύξ 

πώνμοξ, μκεμεία, μηθήμαηα θ.ά.). Κάζε δηαγςκηδόμεκμξ μπμνεί κα οπμβάιιεη 

μέπνη ηέζζεοιπ (04) θωηξγοαθίεπ, έγπνςμεξ ή αζπνόμαονεξ, μη μπμίεξ είκαη 

δοκαηό κα πνμένπμκηαη από άιιεξ ζπμιηθέξ δναζηενηόηεηεξ (πνμγνάμμαηα, 

project) θαη από δηάθμνα μένε ηεξ Γεξ.  

  Ιδηαίηενε πανάθιεζε απεοζύκμομε ζημοξ ζοκαδέιθμοξ πμο ζα ζηενίλμοκ 

αοηή ηε δνάζε, κα θαζμδεγήζμοκ θαηά ηέημημ ηνόπμ ημοξ μαζεηέξ, ώζηε μη 

θςημγναθίεξ ημοξ κα ακηαπμθνίκμκηαη ζημοξ όνμοξ θαη ζηηξ πνμδηαγναθέξ 

ημο δηαγςκηζμμύ. 

    Τα ένγα ζα αλημιμγεζμύκ από εηδηθή επηηνμπή, με θνηηήνηα ηεκ αηζζεηηθή 

θαη θαιιηηεπκηθή πμηόηεηα, ηε δεμημονγηθόηεηα, ηε ζοκάθεηα με ημ ζέμα, ηεκ 

αοζεκηηθόηεηα θαη ηεκ πνςημηοπία. Θα δμζμύκ ηνία βναβεία (1μ, 2μ, 3μ) γηα ημ 

επίπεδμ Γομκαζίμο θαη ηνία γηα ημ επίπεδμ Λοθείμο, εηδηθέξ δηαθνίζεηξ θαη 

έπαηκμη. Σε όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζα απμκεμεζμύκ ακαμκεζηηθά 

δηπιώμαηα.  

  Οη θςημγναθίεξ ζα ζηαιμύκ μέζς ηλεκηοξμικξύ ηαςρδοξμείξρ ζηε 

δηεύζοκζε ysdilei@sch.gr, μέπνη ηεκ Πέμπηη, 18 Αποιλίξρ 2019. 

  Τμ μέγεζμξ ηςκ ζοκεμμέκςκ ανπείςκ πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ 2 ΜΒ. 

Οη θςημγναθίεξ πνέπεη κα είκαη ζε μξοθή jpg θαη ηξ όμξμα κάθε αοςείξρ μα 

θέοει ηξ επώμρμξ ηξρ κάθε μαθηηή (π.π. Παπαδόπμοιμξ_01.jpg, 

Παπαδόπμοιμξ_02.jpg, Παπαδόπμοιμξ_03, Παπαδόπμοιμξ_04.jpg).  

Σημ e mail ζα ακαθένμκηαη ημ μκμμαηεπώκομμ ημο μαζεηή, ημ ζπμιείμ θμίηεζεξ, 

ε ηάλε, έκα ηειέθςκμ επηθμηκςκίαξ θαη έκα ζπόιημ- ιεδάκηα γηα θάζε 

θςημγναθία. 

Τα ένγα ηςκ μαζεηώκ ζα ακανηεζμύκ ζηεκ ηζημζειίδα ηςκ Σπμιηθώκ 

Δναζηενημηήηςκ Δ.Γ. (http://blogs.sch.grayilei/), εκώ αοηά πμο ζα 

δηαθνηζμύκ ζα ζομμεηέπμοκ ζε Έθζεζε πμο ζα δημνγακςζεί γηα ηεκ πνμβμιή 

ημοξ.  
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Η εμενμμεκία θαη μ πώνμξ ηεξ έθζεζεξ θαη βνάβεοζεξ ζα ακαθμηκςζμύκ 

ζε ζύκημμμ πνμκηθό δηάζηεμα. 

   Παναθαιμύκηαη μη θ. Δηεοζοκηέξ/κηνηεξ κα εκεμενώζμοκ ημοξ 

εθπαηδεοηηθμύξ θαη μαζεηέξ ηςκ ζπμιείςκ ημοξ θαη κα εκζαννύκμοκ ηε 

ζομμεημπή ημοξ ζηηξ πνμακαθενόμεκεξ δνάζεηξ. 

 

 

 

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

                                                                                           

     

    Δημηηοέλλξπ  Βαζίλειξπ 
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