
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:        Ακριβές Αντίγραφο    

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  17/01/2017 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ   

  
 

 
 

 
 

 

Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

                           «Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εικαστικής Δημιουργίας  

                                “Ούτε θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο” » 

    ΣΧ.: Η με Αριθμ. Πρωτ. Φ15/ 223725/Δ2/30-12-2016 Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης  Αχαΐας  δια  της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι το 

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών (ΜΕΤ) σε συνεργασία με τα 

Τμήματα  Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Ένωση 

Εικαστικών Πάτρας διοργανώνει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας, με τίτλο “Ούτε 

θύτης, ούτε θύμα στο Διαδίκτυο”.  

 
 Στόχος του Διαγωνισμού είναι να συμβάλει στην πρόληψη του Διαδικτυακού Εκφοβισμού, 

θέτοντας την εικαστική δημιουργία στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το εικαστικό 

υλικό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εικαστική συλλογή για το 

διαδικτυακό εκφοβισμό και να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού έως 

τις 31 Μαρτίου 2017.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές ατομικές συμμετοχές. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων με τις οποίες μπορεί να λάβει μέρος ένα σχολείο.  

  
Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 

Αχαΐας 
 

  

 

     414 

  Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδας 

  Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

 

 ΘΕΜΑ: 
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Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 5 έως 25 μαθητές /τριες. Οι συμμετέχοντες μαθητές 

/τριες δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή τάξη. Υπεύθυνος για κάθε ομάδα ορίζεται 

ένας εκπαιδευτικός του σχολείου οποιασδήποτε ειδικότητας.  

Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως η αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 Οι συμμετοχές χωρίζονται σε δυο ηλικιακές κατηγορίες:  

α) Ομάδες μαθητών Δημοτικού  

β) Ομάδες μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου  

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία του διαγωνισμού με όσες 

ομάδες το επιθυμεί. Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο.  

 Κάθε αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπαιδευτικό και 

τον/τη Διευθυντή /ντρια θα πρέπει να σταλεί:  

 με το ταχυδρομείο, μαζί με το έργο, με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 

31 Μαρτίου 2017.  

 και ηλεκτρονικά, μαζί με φωτογραφία του ομαδικού έργου το αργότερο μέχρι τις 31 

Μαρτίου 2017 στα email:  

 

stmartcontest.children@gmail.com  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,  

stmartcontest.teens@gmail.com  για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

 

 Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν πάνω σε χαρτόνι διαστάσεων 50Χ70 εκ. ή 35Χ50εκ., με 

οποιοδήποτε υλικό εκτός από λάδι. Επιτρέπεται μικτή τεχνική, αλλά οι επικολλήσεις μπορεί να έχουν 

πάχος έως 3 εκ.  

 Στο πίσω μέρος κάθε έργου θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του, ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός, η τάξη ή/και το Τμήμα στο οποίο ανήκουν οι μαθητές του σχολείου, η πόλη/χωριό, ο 

Νομός.  

 

Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από επιτροπή διαφορετική για κάθε κατηγορία, η οποία θα 

αποφασίσει ποιοι θα είναι νικητές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Επιτροπών θα 

ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2017. Βραβεία θα λάβουν οι τρεις πρώτες συμμετοχές από κάθε 

κατηγορία. Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.  

 

Τα στοιχεία των νικητών θα δημοσιευθούν στη σελίδα του Μουσείου, στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και στον τύπο. Τα σχολεία θα ενημερωθούν με ηλεκτρονική 
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επιστολή στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει γραπτώς στην αίτηση συμμετοχής και 

τηλεφωνικώς.  

 

Τα βραβεία θα δοθούν στους νικητές σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο 

Επιστημών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με τίτλο 

«Μουσεία και Αμφισβητούμενες ιστορίες: λέγοντας αυτά που δεν μπορούν να ειπωθούν στα 

Μουσεία» και της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2017, το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, στις 19.30.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

stmuseum @ upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610 969973/2, 2610 996732. 

 

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία 

     

Συν.: 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΥΤΕ ΘΥΤΗΣ ΟΥΤΕ ΘΥΜΑ  

           2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

           3. ΑΦΙΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

           4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
 
 

                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 

 


