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ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε ζσκκεηοτής ζηο 10ο θαιιηηετληθό δηαγφληζκό ηοσ
Ο.ΚΑ.ΝΑ
Ζ Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Λάξηζαο, ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Λάξηζαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Κέληξνπ
Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο Π.Δ Λάξηζαο
Ο.ΚΑ.ΝΑ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηα ζρνιεία αξκνδηφηεηάο ηνπο ζρνιηθφ δηαγσληζκφ πνπ
απεπζχλεηαη ζηελ Δ΄ θαη ΣΤ΄ Γεκνηηθνχ, ζηελ Α΄, Β΄,Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Α΄, Β΄ Λπθείνπ κε
ζέκα: «Παλδεκία: Εσθαηρία λα δφ ηελ δφή αιιηώς;»
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2021 θαη είλαη
εγθεθξηκέλνο, ζχκθσλα κε ην αξ.πξση. Φ15/162535/Γ2/27-11-2020, κε ζέκα : «Έγθξηζε
Μαζεηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Πξφιεςε ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγή ηεο
Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο» ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγή ηεο
Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο Π.Δ Λάξηζαο Ο.ΚΑ.ΝΑ. Π.Δ. Λάξηζαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 202021», έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σηφρνη ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο φηη ε θαηάζηαζε ηεο παλδεκίαο
κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθή δηάζηαζε, αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, λα εζηηάζνπλ ζε ζεηηθά ζηνηρεία
ηνπ εαπηνχ ηνπο φπσο ηθαλφηεηεο θαη αμίεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ λα βηψζνπλ ιηγφηεξν
επψδπλα ηελ αιιαγή πνπ πξνέθπςε ζηελ δσή ηνπο, λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαδείμνπλ,
απνηππψλνληαο ηα ζε έλα έξγν, φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνίεζαλ κέζα ζηελ
παλδεκία θαη ζα ήζειαλ λα ηα κνηξαζηνχλ ζαλ έλα ειπηδνθφξν κήλπκα.
Τν θάζε ζρνιείν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ κε αηοκηθά έργα ησλ καζεηψλ
(εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ δελ επηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο) επηιέγοληας - όποηα ή
θαη ηης ηρείς θαηεγορίες έργφλ – επηζσκεί(εηθαζηηθά, θφηογραθία, βίληεο). Σπληζηάηαη
ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, λα πξνβεί ζε κία ζπδήηεζε κε ηελ ηάμε
ηνπ, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε καζεηή ζην δηαγσληζκφ είλαη ε γξαπηή
ζπγθαηάζεζε/Υ.Γ. απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηελ
παξνπζίαζε/δεκνζηνπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ ηνπο.
Τν ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο ζα απνζηέιιεηαη ζε
ειεθηροληθή κορθή ζηε Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λάξηζαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: mail@dide.lar.sch.gr (Υπόυε Καηζούρα
Φρήζηοσ) Σηελ πεξίπησζε ησλ βίληεν, ζα κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε
ππεξεζία cloud θαη λα απνζηαιεί ν ζχλδεζκνο ζηελ αληίζηνηρε παξαπάλσ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Δπηζπλάπηνληαη α)ην έγγξαθν κε αξ.πξση. 8/21-1-2021 ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο Λάξηζαο,
φπνπ αλαθέξνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα βξαβεία θαη
β)ε έγθξηζε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Υ.ΠΑΗ.Θ.
Σεκαληηθές εκεροκελίες:
Προζεζκία σποβοιής ηες αίηεζες ζσκκεηοτής: Παραζθεσή 12 Φεβροσαρίοσ 2020
Προζεζκία παράδοζες ηφλ έργφλ: Παραζθεσή 5 Μαρηίοσ 2020
Τειεηή βράβεσζες ηφλ καζεηώλ: Πέκπηε 22 Απρηιίοσ 2021
Παξαθαινχκε, αλ επηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε, λα ζπκπιεξψζεηε έσο ηελ Παξαζθεπή 12
Φεβξνπαξίνπ 2020 ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ζην παξαθάησ link:
https://forms.gle/oMyZadHKgRPZvZRV8
Παραθαιούκε λα ελεκερφζούλ οη ελδηαθερόκελοη/ες εθπαηδεσηηθοί άκεζα

Ζ Γ/ληξηα Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν. Λάξηζαο
Βαζηιηθή Εηάθα
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