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Ταχ. ∆/νση

: Γυµνασιάρχου Αθανασίου Φυλακτού 1
624.00 Ηράκλεια Σερρών
Πληροφορίες : Αβραάµ Καραογλανίδης
Τηλέφωνο
: 23250 – 22377
FAX
: 23250 – 22377
e-mail
: mail@1dim-irakl.ser.sch.gr

Προς: Τον κ. ∆ιευθυντή Π.Ε. Σερρών
-Σώµα Σχολικών Συµβούλων
-∆ηµοτικά σχολεία

ΘΕΜΑ: «Περιβαλλοντικός διαγωνισμός για τη λίμνη Κερκίνη»

Το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας σε συνεργασία με την Κοινωφελή
επιχείρηση του Δήμου Ηράκλειας διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό με
θέμα: «Η λίμνη Κερκίνη». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και
μαθήτριες των Δημοτικών σχολείων όλων των τάξεων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι οι
μαθητές/τριες να εκτιμήσουν την αξία της λίμνης (οικολογική, οικονομική,
κοινωνική), να την ερευνήσουν, να αντιληφθούν τις απειλές και την ανάγκη
προστασίας της μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία .
Οι μαθητές/τριες θα μπορούν να λάβουν μέρος με ατομικά ή ομαδικά
έργα ζωγραφικής, κολλάζ, φωτογραφίας, παρουσίασης σε ηλεκτρονική
μορφή και βίντεο και με την παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η
οποία

θεωρείται

απαραίτητη

προϋπόθεση,

οι

μαθητές/τριες

θα

δημιουργήσουν έργα ατομικά ή ομαδικά, τα οποία θα αξιολογηθούν και θα
εκτεθούν όπου αποφασιστεί.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (
Α΄-Β΄- Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ τάξης).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 15 Δεκεμβρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2015.
Έως την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα
μαθητικά έργα στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας Σερρών
Γυμνασιάρχου Αθανασίου Φυλακτού 1. Τ.Κ. 62400 Ηράκλεια Σερρών.

Το Μάιο του 2015 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
και οι καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική

εκδήλωση στην

Ηράκλεια.
Τα σχολεία που θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη φόρμα και να τη στείλουν με e mail στο mail@1dimirakl.ser.sch.gr ή mail@2dim-irakl.ser.sch.gr
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων: Για τα έργα ζωγραφικής, κολάζ,
φωτογραφίας το μέγεθος των έργων πρέπει να είναι από 210 Χ 297mm (Α4)
έως 297 Χ 420mm (Α3). Για τα έργα ηλεκτρονικής παρουσίασης (Power point
και βίντεο) η διάρκεια τους έως πέντε ( 5) λεπτά.
Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων, η οποία θα οριστεί από τους
συνεργαζόμενους φορείς και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών θα συνεδριάσει τον Απρίλιο του 2015 για την επιλογή των έργων.
 Θα δοθούν βραβεία στα τρία πρώτα επιλεγέντα έργα και δέκα
τιμητικοί τίτλοι, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο η αναγραφή

του

ονόματος και του σχολείου των διαγωνιζόμενων σε κάθε έργο.
 Οι βραβευθέντες μαθητές θα προσκληθούν στη τελετή βράβευσης.
 Η υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την
πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν οι σχολικές μονάδες , οι υπεύθυνοι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.

Οργανωτική Επιτροπή διαγωνισμού:
Ξενοφών Παπασταμόπουλος , Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Μαρία Ρέλλου, Σχολική Σύμβουλος 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.
Σερρών
Αβραάμ Καραογλανίδης, Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας
Δήμητρα Σουχάμβαλη, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας
Ευγνωσία Συμεωνίδου , Πρόεδρος Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου
Ηράκλειας

Οι ∆ιευθυντές των Σχολείων

Καραογλανίδης Αβραάµ - Σουχάµβαλη ∆ήµητρα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ιαγωνισµός µε θέµα τη λίµνη Κερκίνη

Σχολική µονάδα :……………………………………
Τηλέφωνο επικοινωνίας:………………………….
e-mail επικοινωνίας σχολικής µονάδας: ………………….

Τάξη:……………………………………..

Εκπαιδευτικός 1:…………………………….
Εκπαιδευτικός 2:…………………………….

Ηµεροµηνία υποβολής:……………………………

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ιαγωνισµός µε θέµα τη λίµνη Κερκίνη

Σχολική µονάδα :……………………………………
Τηλέφωνο επικοινωνίας:………………………….
e-mail επικοινωνίας σχολικής µονάδας: ………………….

Τάξη:……………………………………..

Εκπαιδευτικός 1:…………………………….
Εκπαιδευτικός 2:…………………………….

Ηµεροµηνία υποβολής:……………………………

