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2η Ανακοίνωση 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στους αγώνες 

Αυθόρμητου Λόγου και στον διαγωνισμό Εικαστικής Αφίσας για τα Γυμνάσια 

παρατείνεται έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να 

λάβουν μέρος στους αγώνες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη 

φόρμα που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ritorikos-logos.dx.am/ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους αγώνες από την 

ιστοσελίδα του Π.Γ.Ε.Σ.Σ., http://gym-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/autosch/joomla15/ και να βρουν σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα 

της Ένωσης Ρητορικής, www.rhetoricedu.com και στο blog της κ. Ελένης Γκόνου, 

https://blogs.sch.gr/elegkonou/ (υλικό από την Διημερίδα Ρητορικής και Δημοκρατικής 

Παιδείας, που έγινε πρόσφατα στο Π.Γ.Ε.Σ.Σ., 15-16 /11/2019) 

Υπενθυμίζεται ότι οι υπεύθυνοι καθηγητές που θα συνοδεύουν τα παιδιά 

θα συμμετάσχουν και στις κριτικές επιτροπές. Παρακαλούνται οι συνοδοί 

καθηγητές να έχουν μαζί τους την ημέρα των αγώνων κατά την εγγραφή των 

μαθητών τους και μία Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέων, με την οποία οι γονείς θα 

επιτρέπουν τη λήψη φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης και την πιθανή χρήση τους για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Στους αγώνες μπορεί να συμμετάσχει μέγιστος αριθμός 90 μαθητών. 

Κάθε σχολείο μπορεί να εγγράψει 1-3 μαθητές. Θα προηγηθούν τα σχολεία της 

Δ΄ Διεύθυνσης Αθήνας και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Κάθε σχολείο που θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά για την συμμετοχή του στους 

αγώνες θα μπορεί να υποβάλει προαιρετικά στον διαγωνισμό αφίσας 1-3 ατομικές 

ή ομαδικές συνθέσεις, με οποιαδήποτε υλικά και τεχνικές, σε χαρτόνι ή κανσόν, 

μεγέθους Α3. Στο κάτω μέρος του έργου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 

ευδιάκριτα: ένας τίτλος για κάθε έργο, το όνομα του μαθητή ή των μαθητών που 
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το φιλοτέχνησαν, η τάξη φοίτησής τους, η σχολική χρονιά και το όνομα του 

σχολείου τους. Τα έργα θα προσκομίσουν οι συνοδοί καθηγητές των μαθητών την 

ημέρα των Αγώνων, προκειμένου να εκτεθούν στο χώρο του Π.Γ.Ε.Σ.Σ., μαζί με ένα 

συνοδευτικό έγγραφο (σε μορφή Word), στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω στοιχεία για κάθε  έργο ξεχωριστά.  

Θέμα του διαγωνισμού: «Μια αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο και ο ρόλος 

σου σε αυτή». Κάθε σχολείο που θα αποφασίσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό 

αυτόν, πρέπει να αποστείλει και ηλεκτρονικά τις αφίσες σε μορφή PDF στις 

παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: xpapadaki@gmail.com και 

elegonou@gmail.com  μέχρι  23/02/2020. 

Οι αφίσες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ή να περιέχουν εικόνες, 

φωτογραφίες, πρόσωπα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα 

στοιχεία από το διαδίκτυο, για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης και δεν 

μπορεί να παραχωρηθεί άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και 

εκμετάλλευσης. 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε τη δράση ανταλλαγής λογοτεχνικών βιβλίων. Μια 

μοναδική ευκαιρία να απελευθερώσουμε τα βιβλία από τα ράφια των βιβλιοθηκών 

μας, όπου παραμένουν χρόνια ολόκληρα σκονισμένα και ξεχασμένα και να τα 

αφήσουμε να ταξιδέψουν και να μας ταξιδέψουν στον μαγικό τους κόσμο! 

 

 

Με εκτίμηση 

Η οργανωτική επιτροπή των αγώνων 
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