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ΠΡΟΣ
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης της
χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της
χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
της χώρας
4. Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών &
Επαγγελμάτων
6. Συντονιστικά Γραφεία Εκπ/σης
εξωτερικού
7. Σχολικές μονάδες εξωτερικού (μέσω
των οικείων Συντονιστικών Γραφείων
Εκπ/σης εξωτερικού)

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση»

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,
προκηρύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Μαθητικός Διαγωνισμός, ο
οποίος απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και του εξωτερικού, με θέμα «1821-2021: 200
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά το
σχολικό έτος 2021-2022, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2021.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να προβληθούν οι αξίες και τα ιδανικά της Ελληνικής
Επανάστασης και να αναδειχθεί η σημασία της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική
Επανάσταση.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, αφού συλλέξουν
πληροφορίες σχετικές με το θέμα, θα φιλοτεχνήσουν ατομικά ή ομαδικά ζωγραφικά έργα,
είτε ασπρόμαυρα είτε χρωματιστά, με υλικά μολύβι, κάρβουνο, μελάνι, τέμπερες ή και
ακρυλικά χρώματα σε διαστάσεις 30 επί 40 εκατοστά για τα ατομικά έργα και 90 επί 120
εκατοστά για τα ομαδικά έργα.
Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός διδακτικών ωρών και όλα τα παραγόμενα έργα πρέπει
να είναι πρωτότυπα, ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει
με ένα μόνο έργο ή ομαδική δημιουργία. Η κάθε σχολική μονάδα θα επιλέξει να
εκπροσωπηθεί με ένα μόνο έργο, είτε ατομικό είτε ομαδικό.
Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο έργο που θα υποβληθεί , θα αναγράφονται
ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας ή των μαθητών/τριών
(επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, τάξη, σχολείο) και τα στοιχεία του σχολείου (ονομασία,
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
Τα έργα θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στη Διευθυντή/ντρια –
Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και, εν
συνεχεία, ο Σύλλογος Διδασκόντων ή ορισμένη άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών της κάθε
σχολικής μονάδας, με τη συνδρομή, όπου είναι δυνατόν, του εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών
μαθημάτων, θα επιλέξει το έργο που θα αποσταλεί στον Διαγωνισμό.
Ακολούθως, τα επιλεγέντα έργα θα πρέπει να αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφορών,
με προθεσμία παραλαβής έως και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, στις οικείες
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στα οικεία Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού,
όπου με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης ή του/της Συντονιστή/στριας
Εκπαίδευσης Εξωτερικού θα ορισθεί άμισθη επιτροπή εκπαιδευτικών που θα επιλέξει,
μεταξύ των έργων που θα παραλάβει, αυτά με τα οποία κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή
κάθε Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Εξωτερικού θα εκπροσωπηθεί στον Διαγωνισμό.
Στη συνέχεια, τα επιλεγέντα έργα θα αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφορών, με
προθεσμία παραλαβής έως και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, στο Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι και συγκεκριμένα στη Γενική
Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην οποία έχει ανατεθεί ο συντονισμός των δράσεων
του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση.
Σημειώνεται ότι από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης
Εξωτερικού θα επιλεγούν δύο έργα ανεξαρτήτως κατηγορίας (ατομικό έργο ή ομαδική
δημιουργία).
Έως και τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, άμισθη επιτροπή που θα συγκροτηθεί στο
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων θα επιλέξει:
α) τα έργα που θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια των διήμερων εκδηλώσεων του Υπουργείου
Παιδείας & Θρησκευμάτων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση
β) μεταξύ των έργων που θα εκτεθούν, τα 10 καλύτερα έργα μαθητών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και τα 10 καλύτερα έργα μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία θα
βραβευθούν. Η βράβευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την πολιτειακή και

πολιτική ηγεσία σε ειδική τελετή, κατά τη διάρκεια των διήμερων εκδηλώσεων του ΥΠΑΙΘ
για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Τα κριτήρια επιλογής των καλύτερων έργων θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η
δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, ο βαθμός συναισθηματικής
εμπλοκής του δημιουργού με το θέμα, η αισθητική του έργου, η τεχνική αρτιότητα κλπ.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και
γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και ότι όλες οι
διαδικασίες του διαγωνισμού (υλοποίηση, έκθεση, βράβευση) θα διενεργηθούν σύμφωνα
με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID19.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 200 ΕΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

*Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας
μας.

