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ΘΔΜΑ: «33νο Παλειιήληνο Γηαγσληζκόο Γξαπηώλ θαη Καιιηηερληθώλ Δξγαζηώλ ηεο
Δπξσπατθήο Ζκέξαο ρνιείσλ (Δ.Ζ..)»
αο γλσξίδνπκε όηη ε Δπξσπατθή Έλσζε Δθπαηδεπηηθώλ δηνξγαλώλεη ηνλ 33ν Παλειιήλην
Γηαγσληζκό (60νο Παλεπξσπατθόο) Γξαπηώλ θαη Καιιηηερληθώλ Δξγαζηώλ ηεο Δπξσπατθήο
Ζκέξαο ρνιείσλ κε γεληθό ζέκα «Πσο ζα ήζεια λα δσ ζηελ Δπξώπε».
Ο δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ (Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο), Γπκλαζίνπ, ΓΔ.Λ θαη
ΔΠΑ.Λ. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ είλαη πξναηξεηηθή θαη νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ εθηόο σξώλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Σα επηκέξνπο ζέκαηα γηα θάζε βαζκίδα είλαη ηα εμήο:
Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ( Δ΄ & Σ΄ ηάμε)
α. ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
«πδεηώληαο κεηαμύ ζαο, αιιά θαη κε ηνπο κεγαιύηεξνπο, εθθξάδεηε ηε γλώκε ζαο σο παηδηά
γηα ην πώο ζα ζέιαηε κεγαιώλνληαο λα είλαη ε δσή ζαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.»
β. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
«Φαληάδνκαη θαη ζπλζέησ κηα δσγξαθηά γηα ηνλ ηξόπν δσήο ησλ παηδηώλ ζηελ Δπξώπε.»
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Β. ΓΤΜΝΑΗΟ
α. ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
«ε έλα θείκελν 400 πεξίπνπ ιέμεσλ απνηππώλσ ηηο ζθέςεηο κνπ ζρεηηθά αθελόο κε ηε δσή
ζηελ Διιάδα θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε θαη αθεηέξνπ κε ηηο πξνζδνθίεο κνπ γηα επλντθόηεξεο
ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο ζηνλ επξσπατθό ρώξν.»
Γ. ΓΔ.Λ-ΔΠΑ.Λ
α. ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
«Δπξηζθόκελνη θνληά ζηελ ελειηθίσζε θαη επνκέλσο ζηελ αλάιεςε επζπλώλ σο ελεξγνί
πνιίηεο, αιιά θαη ιίγν πξηλ από ηηο Δπξσεθινγέο, ζε έλα θείκελν 500-600 ιέμεσλ, δηαηππώλεηε
ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ζαο γηα ηηο γεληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη
εξγαζίαο ζην ζπλνιηθό επξσπατθό ρώξν θαη δεηάηε από ηνπο Δπξσβνπιεπηέο καο ηε δπλακηθή
ππνζηήξημε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ λέσλ ηεο Δπξώπεο γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ.»
Γ. ΓΤΜΝΑΗΟ, ΓΔ.Λ-ΔΠΑ.Λ
ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (θνηλή γηα Γπκλάζην, Γεληθό Λύθεην, ΔΠΑ.Λ)
«Γεκηνπξγώ κηα θαιιηηερληθή εξγαζία – δσγξαθηθή ή άιιν – όπνπ λα απνηππώλνληαη ζηνηρεία
ηεο δσήο πνπ δείηε ηώξα, αιιά θαη ηεο δσήο πνπ ζα ζέιεηε λα δήζεηε σο ελήιηθνη πνιίηεο ηεο
Δπξώπεο.»
ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ


Οη δηαγσληδόκελνη επηιέγνπλ κόλν έλα ζέκα (γξαπηό ή θαιιηηερληθό, ηεο ζρνιηθήο

βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ)


ε θάζε εξγαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα κε θεθαιαία γξάκκαηα:

α) Δπώλπκν & όλνκα ηνπ καζεηή
β) Όλνκα παηέξα & κεηέξαο (θαη ην παηξηθό ηεο επώλπκν)
γ) Υξνλνινγία γέλλεζεο θαη ηάμε καζεηή
δ) ρνιείν, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ζρνιείνπ, ηειέθσλν, θαμ θαη e-mail
ε) Γηεύζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν, θαμ
ζη) Πηζηνπνηήζεηο γλώζεο μέλσλ γισζζώλ (γηα ηνπο καζεηέο Λπθείνπ)
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζην πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηεο θόιιαο Α4 ησλ γξαπηώλ
εξγαζηώλ ή ζην πίζσ κέξνο ησλ θαιιηηερληθώλ εξγαζηώλ. Ο ηίηινο ησλ θαιιηηερληθώλ έξγσλ
αλαγξάθεηαη ζην κπξνζηηλό κέξνο.
Έξγν, ζην νπνίν δε ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δελ ζα είλαη δπλαηόλ λα
αμηνινγεζεί.


Οη γξαπηέο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ρεηξόγξαθεο, ζε θόιιεο Α4, πνπ ζα ζπξξαθνύλ.



Οη θαιιηηερληθέο εξγαζίεο (δσγξαθηθήο) λα είλαη πίλαθεο ζε ρνληξό ραξηί ζρεδίνπ ή

κνπζακά πεξίπνπ Α4.
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Οη δηαγσληδόκελνη επηηξέπεηαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο από δηάθνξεο πεγέο, ηηο

νπνίεο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηε βηβιηνγξαθία.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, αθνύ ζπγθεληξώζνπλ ηηο εξγαζίεο, ζα ηηο απνζηείινπλ κέρξη 30
Μαΐνπ 2014 κε δηαβηβαζηηθό έγγξαθν, όπνπ ζα εκθαλίδνληαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ ρνιείνπ
(Γηεύζπλζε, Σειέθσλα, θαμ θαη email) θαη ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ,
ζηα Γξαθεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηε δηεύζπλζε:
ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ
ΕΑΛΟΓΓΟΤ 10Α
106 78 ΑΘΖΝΑ (Τπόςε θ. Υξ. Κνιιόθα)
ή
ηξ. Καξατζθάθε 10
12461 Υατδάξη (Τπόςε θ. Π. Καξαδήκα)
ΒΡΑΒΔΤΖ


Βξαβεία ζα απνλεκεζνύλ από ηελ Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Ηκέξαο

ρνιείσλ ζε 100 πεξίπνπ δηαθξηζέληεο καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ ζε εηδηθή ηειεηή, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα.


Οη καζεηέο πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζα θιεζνύλ λα παξεπξεζνύλ ζηελ ηειεηή βξάβεπζεο, κε

έμνδα πνπ ζα βαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο.


Γέθα (10) καζεηέο Λπθείνπ από ηνπο βξαβεπκέλνπο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα

θηινμελεζνύλ ζε ρώξεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλαληήζεηο
λέσλ πνπ έρνπλ αληίζηνηρα βξαβεπηεί ζηε ρώξα ηνπο. Η επηινγή ηνπο ζα γίλεη θαηά αμηνινγηθή
ζεηξά θαη εθόζνλ δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε γλώζεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιώζζαο. Οη
γνλείο-θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ επηβαξύλνληαη κόλν κε ηα έμνδα ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ.


Σα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ

ηαρπδξνκείνπ ζηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα
ηειέθσλα 210-3813229 θαη 211-7208363 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ.

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΤΡΗΑΕΖ
Δζσηεξηθή Γηαλνκή
 Γ/λζε πνπδώλ Π.Δ., Σκήκα Γ΄
 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄
 Γ/λζε ΔΠΔΓ
 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο
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