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Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣ:
- Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
e-mail: mail@dide-a.thess.sch.gr
-Κοιν.: Διευθυντές Σχολείων  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής: «Ζωγραφίζοντας το 1821» για τα 
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των 
επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη του 
Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ενάντια στον οθωμανικό ζυγό και θέλοντας  να 
ενεργοποιήσει την ιστορική μνήμη της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, διοργανώνει μαθητικό 
διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο: «Ζωγραφίζοντας το 1821».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες του Γυμνασίου και του Λυκείου όλων των 
Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/τριες  
καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά και μέσα από τα εικαστικά τους έργα να 
αποτυπώσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους για την Ελληνική Επανάσταση και την 
παρακαταθήκη της.

Βασικοί στόχοι του διαγωνισμού είναι η πληροφόρηση, η επαναγνωριμία  με την ιστορία, 
η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ενάντια στον 
οθωμανικό ζυγό, η καλλιέργεια των ιδανικών της εθνικής αυτογνωσίας, της υπεράσπισης της 
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ειρήνης, της ελευθερίας και της ενότητας, καθώς και η προώθηση και η άνθηση του 
καλλιτεχνικού διαλόγου στη σχολική και τοπική κοινωνία, και η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων των 
Γυμνασίων και των Λυκείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

2. Τα έργα ζωγραφικής θα έχουν περιεχόμενο τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους  
για την επανάσταση του 1821 από τη δική τους δημιουργική σκέψη.

3.  Οι διαστάσεις των έργων θα έχουν μέγεθος Α4 ή Α3 σε χαρτί ζωγραφικής (π.χ. 
ακουαρέλας, ακρυλικά κ.λ.π.).

4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική και ζωγραφικό μέσο της επιλογής 
των παιδιών (Ζωγραφική με ακουαρέλα, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, χρωματιστά 
μολύβια, πλαστικά χρώματα, λάδια , παστέλ, κολάζ, σχέδιο με μολύβι ή πενάκι ή και 
μεικτή τεχνική).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την 22η Μαρτίου μέχρι 21η Μαΐου 2021, με 
καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 21η  Μαΐου 2021.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τα έργα πρέπει να είναι ατομικές δημιουργίες των ίδιων των παιδιών, σχεδιασμένα 
στο χέρι και όχι με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2. Κάθε έργο που θα κατατεθεί να συνδέεται από μια λεζάντα (τίτλος έργου) και από 
ένα σύντομο κείμενο, προαιρετικά, το οποίο να εκφράζει τη σημασία της ζωγραφικής  
και την πηγή έμπνευσης του/της μαθητή/τριας.

3. Τα έργα που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή καταρτισμένων 
εκπαιδευτικών και εικαστικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει από τον Διευθυντή κάθε  Σχολείου στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/drawing/ 

2. Κάθε Δημοτικό Σχολείο που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα επιλέξει και θα 
στείλει έως πέντε (5) έργα από τις τρείς τάξεις του Γυμνασίου (Α,Β,Γ) και έως πέντε 
(5) έργα από τις τρείς τάξεις του Λυκείου(Α,Β,Γ).

3. Η  κατάθεση των έργων των μαθητών/τριων, θα γίνει από το Σχολείο στο Τμήμα 
Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 72, ΤΚ 54453, Θεσσαλονίκη), 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 2313318662, 2313318663, 
2313318666 (Υπεύθυνοι: Γεωργιάδου Μαρία, Χασίδου Ανθούλα, Τσοπανίδου Ζωή).

4. Συνημμένα με την κατάθεση των έργων θα πρέπει να κατατεθούν: 

α. Η φόρμα με τα στοιχεία του Σχολείου

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/drawing/


β. Η Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή/τριας που θα 
λάβει μέρος στον Διαγωνισμό για τη συμμετοχή και τη δημοσίευση του έργου του παιδιού 
του.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ:

Στα πρώτα πέντε (5) διακριθέντα έργα θα αποδοθούν ως  βραβεία-έπαθλα πέντε (5) τάμπλετ. 
Σε όλους τους μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν 
αναμνηστικά διπλώματα.

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα.

 Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ημερομηνία που θα 
καθοριστεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης εφόσον και αφού το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές 
συνθήκες. Θα ενημερωθούν σχετικά όλα τα σχολεία και τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στον 
Διαγωνισμό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΜΑ:

Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την εκάστοτε εκδήλωση-βράβευση των μικρών 
καλλιτεχνών, δύναται να δημοσιευτεί μετά το πέρας της εκδήλωσης στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Επιπλέον, εφόσον είναι εφικτό, θα εκδοθεί και λεύκωμα με 
τα έργα των παιδιών. Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες, οι εκπαιδευτικοί και οι παρευρισκόμενοι 
με τη συμμετοχή τους, την αποδοχή τους στην πρόσκλησή μας και την παρουσία τους στην 
εκδήλωση, συγκατατίθενται στη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών στα ΜΜΕ 
και στο διαδίκτυο.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση 
για τους μαθητές/τριες, τους κηδεμόνες τους και το Σχολείο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης (φορέας διοργάνωσης) που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης 
του Διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 
μαθητών/τριών.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλα τα Σχολεία της αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να 
λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Συνημμένα:
1. Φόρμα Συμμετοχής Σχολείου
2. Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης 
Γονέα/κηδεμόνα

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
Δήμου Θεσσαλονίκης

Ιωάννα Κοσμοπούλου



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Προγραµµάτων και δια Βίου Μάθησης -  Γ110001
Georgiadou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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