
             

  

ΘΕΜΑ:  Πανελλήνιος  Μαθητικός Διαγωνισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας &

Διάσωσης Σχολικού Υλικού

Το  Εθνικό  Κέντρο  Έρευνας &  Διάσωσης  Σχολικού  Υλικού  διοργανώνει  Πανελλήνιο

Μαθητικό Διαγωνισμό παραγωγής βίντεο με τίτλο: «Αναμνήσεις από τα παλιά σχολικά

χρόνια».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται  σε  μαθητές  Π/θμιας  (Δ΄,  Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξης)  και  Δ/θμιας

Εκπ/σης.  Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και η παραγωγή του βίντεο θα

γίνει εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου.

Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  σύμφωνη γνώμη του  Διευθυντή  και  του

Συλλόγου  Διδασκόντων  των  σχολικών  μονάδων  και  οι  μαθητές  που  επιθυμούν  να

συμμετάσχουν θα προσκομίσουν έγγραφη συγκατάθεση του γονέα-κηδεμόνα τους στους

Διευθυντές των σχολείων.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Κάθε μαθητής μπορεί να παράξει και να υποβάλει ένα βίντεο διάρκειας έως τριών (3)

λεπτών,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  τις  σχολικές  αναμνήσεις  παππούδων  και

γιαγιάδων από τα δικά τους σχολικά χρόνια.

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,          19-03-2014
Αρ. Πρωτ.   41948/Γ2

ΠΡΟΣ:  Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης 

 Γραφεία Σχολ. Συμβούλων 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Σχολικές μονάδες Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης (μέσω των 
Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης)

 Περιφερειακές Δ/νσεις 
Εκπ/σης

 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & 
Διάσωσης Σχολικού Υλικού
Αβδελά 36
55131 Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ.:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www  .  minedu  .  gov  .  gr 
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά

Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442247

210-3443422

http://www.minedu.gov.gr/


 Στο  βίντεο  μπορούν  να  ενσωματωθούν  σχετικές   φωτογραφίες  και  να  υπάρχει

μουσική επένδυση.

 Ενδεικτικά θέματα στα οποία μπορούν να αναφερθούν οι μεγαλύτεροι είναι: σχολικές

αναμνήσεις (θετικές ή αρνητικές), το σχολείο τους, η τάξη τους, οι δάσκαλοί τους, τα

σχολικά τους βιβλία).

 Καταληκτική ημερομηνία   υποβολής ορίζεται η   5η Μαΐου 2014.

 Το υλικό που θα παραχθεί θα αποσταλεί από το σχολείο:

ηλεκτρονικά στο  info@ekedisy.gr ή  στο  ekedisy@gmail.com μαζί  με  την

επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής 

ή 

ταχυδρομικά (αποθηκευμένο  σε  USB)  με  την  ένδειξη  «Διαγωνισμός  Αναμνήσεις

από  τα  παλιά  σχολικά  χρόνια»  στη  διεύθυνση:  Μητροπόλεως  25,  54624

Θεσσαλονίκη  (Υπόψη  κ.  Κανταρτζή)  μαζί  με  την  επισυναπτόμενη  φόρμα

συμμετοχής.

 Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.

 Το  ΕΚΕΔΙΣΥ  έχει  το  δικαίωμα  δημοσίευσης  και  ανάρτησης  των  υποβληθέντων

έργων.

 Η  κρίση  των  έργων  θα  γίνει  από  ειδική  επιτροπή,  η  οποία  θα  συνεκτιμήσει  τη

συνάφεια με το θέμα, το αισθητικό αποτέλεσμα και τη δημιουργικότητα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

 Θα βραβευθούν 3 έργα από κάθε τάξη.

 Οι πρώτες 5 συμμετοχές από κάθε τάξη θα λάβουν εύφημο μνεία.

 Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής.

 Τα βραβευμένα έργα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΔΙΣΥ.

 Για την απονομή των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί  σε ειδική εκδήλωση θα

αναρτηθούν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www  .  ekedisy  .  gr

Για  περισσότερες πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκέπτονται

την ιστοσελίδα  www  .  ekedisy  .  gr ή να απευθύνονται στα  e-mail:  info@ekedisy.gr,

ekedisy  @  gmail  .  com και liakantar  @  hotmail  .  com.
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Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 

Συνημ.: 1 σελ.

Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ΄
 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


