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ΘΕΜΑ: «Έγκριση οργάνωσης και διεξαγωγής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων για το 
σχολικό έτος 2018-19».  

ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. 14023/26-07-2018 (129778/30-07-18/Δ2/ΥΠ.Π.Ε.Θ./Κ.Π.) και 10551/13-
09-2018 (151738/13-09-2018/Δ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ) εισερχόμενα έγγραφα.                                                                                        

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών-
Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.  

Οι Μαθητικοί-Καλλιτεχνικοί Αγώνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το 
περιεχόμενο των μαθημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και θετικά στην ενίσχυση της 
καλλιτεχνικής διάθεσης και δημιουργίας καθώς και στην προώθηση θεμελιωδών αρχών 
και αξιών του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Οι Μαθητικοί-Καλλιτεχνικοί Αγώνες απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Β’ Τάξης 
του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ’ Τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω 
Τομέα όλων των ΕΠΑ.Λ. της χώρας και αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα: 
α) Μαθητικός διαγωνισμός καλλιτεχνικής σύνθεσης 
β) Μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας 
γ) Μαθητικός διαγωνισμός κόμικς 
 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι, 
κατόπιν αξιολόγησης των έργων από Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας ανακοινώνονται 
δύο ημέρες πριν την αξιολόγηση των έργων. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές 
και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/τριες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.  

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι, 20-09-2018  

Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/156557/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ B΄ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ  
 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Ολυμπία Μαραγκού 

Χαρίκλεια Κουφοπαντελή 

depek_merimna@minedu.gov.gr 

Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2859 

ΦΑΞ: 210 344 2365 

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας.  

Έδρες τους. (μέσω των ΠΔΕ 

της χώρας) 

3. ΕΠΑ.Λ. της χώρας.  (μέσω 

των Δ/νσεων  Δ.Ε. της 

χώρας) 
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Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών της Β’ Τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και της Γ’ Τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα στους Μαθητικούς-
Καλλιτεχνικούς Αγώνες για το σχολικό έτος 2018-19, έχει εισηγηθεί θετικά με την  Πράξη  
39/06-09-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 
διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών της εκάστοτε 
σχολικής μονάδας είναι εθελοντική. 2) Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, 
βράβευση, δράσεις δημοσιότητας) υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας 
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των 
πνευματικών δικαιωμάτων. 3) Να μην υπάρξει οποιαδήποτε συμμετοχή χορηγών στον εν 
λόγω σχολικό διαγωνισμό. 4) Η έκδοση των βεβαιώσεων συμμετοχής και βράβευσης 
γίνεται από τους διοργανωτές του διαγωνισμού. 5) Οι διοργανωτές να διασφαλίσουν ότι 
θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για κάθε μαθητή/μαθήτρια χωρίς να χρειάζεται να 
επιβαρυνθεί οικονομικά. 6) Κάθε σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους 
μαθητές/μαθήτριες, ορίζει ένα/μία υπεύθυνος/η καθηγητή/τρια μετά από απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 7) Να μην συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν 
μαθητές/μαθήτριες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 

        Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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