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ΑΘΗΝΑ, 5 Δεκεμβρίου 2016
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
38ος Πανελλήνιος / 66ος Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 2019
«Ο πολιτισμός ως πεδίο συμφιλίωσης και αποδοχής της ετερότητας των λαών: Πώς οι
λαοί έρχονται κοντά μέσω της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανταλλαγής, δημιουργίας
και έκφρασης [προφορική και γραπτή λαϊκή λογοτεχνία, παραδοσιακή και σύγχρονη
τέχνη, μουσική, χορός]»
Όπως κάθε χρόνο διοργανώνεται και αυτή τη χρονιά ο Πανελλήνιος/ Πανευρωπαϊκός
Διαγωνισμός της Επιτροπής Europe at School,
Ο παρών Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων, όλων
των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ελλάδας,
δηλαδή και σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά Ομογενών.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε με γραπτό δοκίμιο, ή λογοτεχνικό
κείμενο, ή ταινία μικρού μήκους [ DVD], ή μουσικό κομμάτι [CD], ή παρουσίαση ppt, ή
ζωγραφική, ή ψηφιδωτό κ.λ.π.
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές πρέπει να επιλέξουν ένα είδος έργου, είτε το γραπτό,
είτε την καλλιτεχνική εργασία.
2. Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα:
Α) το όνομα και το επώνυμο του μαθητή
Β) το όνομα του πατέρα και της μητέρας (και το πατρικό της επώνυμο)
Γ) χρονολογία γέννησης του μαθητή και τάξη, στην οποία φοιτά
Δ) διεύθυνση & Ονομασία Σχολείου, τηλέφωνο/ φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση.
Ε) διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο / φαξ ή και ηλεκτρονική διεύθυνση
ΣΤ) Πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών[για τους μαθητές Λυκείων]
Ζ) Ημερομηνία αποστολής του έργου.
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά.
Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η εργασία δεν θα αξιολογηθεί.
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3. Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο επάνω αριστερό μέρος της πρώτης
σελίδας των γραπτών εργασιών ή στο πίσω μέρος των καλλιτεχνικών εργασιών. Ο
τίτλος των καλλιτεχνικών εργασιών αναγράφεται στο εμπρόσθιο μέρος.
4. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες σε κόλλες
Α4 συρραμμένες : Α) Παραγωγή γραπτού λόγου 200- 300 λέξεις [Γυμνάσιο] ή 350
– 500 λέξεις [Λύκειο], Β) Διήγημα έως 5 σελίδες σε Times New roman 12, διάστιχο
1,5. Γ) Ποίημα έως 50 στίχους. Δ) Μουσικό κομμάτι 3΄ Ε) Ταινία μικρού μήκους
8΄- 10΄ [σε μορφή βίντεο].
5. Οι καλλιτεχνικές εργασίες πρέπει να είναι πίνακες σε χοντρό χαρτί σχεδίου
[ανεξαρτήτως μεγέθους]
6. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται
στο σχολείο ή στο σπίτι.
7. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις
οποίες οφείλουν να αναφέρουν στη βιβλιογραφία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι Διευθυντές των σχολείων συγκεντρώνουν και αποστέλλουν τις εργασίες των
μαθητών τους στη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών
(ΖΑΛΟΓΓΟΥ 10Α, Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ υπόψη κ. ΧΡ. ΚΟΛΛΟΚΑ).
2. Στον φάκελο αποστολής εσωκλείουν έγγραφο με τον αριθμό των έργων, το
ονοματεπώνυμο των υπευθύνων εκπαιδευτικών και τα στοιχεία επικοινωνίας του
σχολείου.
3. Σε κάθε έργο σημειώνεται ότι πρόκειται όντως για έργο του μαθητή, ο οποίος το
υποβάλλει, καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού, με σφραγίδα του
σχολείου και υπογραφή του Διευθυντή.
4. Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30 Μαΐου 2019.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ









Τα βραβεία θα απονεμηθούν από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ημέρας Σχολείων, σε 100 περίπου μαθητές που θα διακριθούν, σε ειδική τελετή, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Οι διακριθέντες θα κληθούν να παρευρεθούν, εφόσον αυτό τους είναι δυνατό, στην
τελετή απονομής στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης-διαμονής θα βαρύνουν τους
ίδιους.
Περίπου 10 μαθητές ΓΕΛ/ ΤΕΕ από τους βραβευμένους, θα έχουν τη δυνατότητα
να φιλοξενηθούν σε χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε συναντήσεις νέων, που έχουν αντίστοιχα βραβευθεί στη χώρα
τους. Η επιλογή τους θα γίνει κατά αξιολογική σειρά, με πιστοποιημένη γνώση της
Αγγλικής , Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
Η φιλοξενία στις ευρωπαϊκές πόλεις θα είναι δωρεάν, οι γονείς επιβαρύνονται μόνο
με τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων.
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στα σχολεία, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, περίπου στις αρχές
Οκτωβρίου 2019.
Οι Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν σχετικό έπαινο.
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να
επικοινωνούν στο e-mail της AEDE ή στα τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκπαιδευτικών : 210 38 13 229 και 211 720 8363.
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