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           Αρ.Ρρωτ. Φ3/40/776  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

«Εμπνζομαι, Δθμιουργώ, Καινοτομώ» 

 

Σο Τμιμα Ρολιτιςτικών Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αχαΐασ, δια μζςου τθσ υπεφκυνθσ Βαςιλικισ Μαντηουράτου ςασ ενθμερϊνει για τθν 

Ρροκιρυξθ του ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ «Εμπνζομαι, 

Δθμιουργώ, Καινοτομώ» από το Μουςείο Επιςτθμών και Τεχνολογίασ (ΜΕΤ) 

Ρανεπιςτθμίου Ρατρών ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Ρολιτιςτικών Θεμάτων 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ και τθν Ζνωςθ Εικαςτικών 

Ράτρασ, με τθν υποςτιριξθ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

(Φ15/202075/19-12-2019 ζγκριςθ Τ.ΠΑΙ.Θ., 45/31-10-2019 Πράξθ Δ του ΙΕΠ).   

Αναλυτικζσ Ρλθροφορίεσ Διαγωνιςμοφ: 

Μακθτικζσ ομάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ καλοφνται να: 

 εμπνευςτοφν από ζναν μεγάλο εφευρζτθ ι μια εφεφρεςθ του τομζα τθσ Φυςικισ ι 

τθσ Σεχνολογίασ  

 δθμιουργιςουν μια καινοτόμο ομαδικι καταςκευι χρθςιμοποιϊντασ κατά 

προτίμθςθ άχρθςτα και/ι ανακυκλϊςιμα υλικά 

 ςτείλουν τθν πρόταςι τουσ  μζχρι τισ 20 Mαρτίου 2020.  

Οι δθμιουργικζσ καταςκευζσ που κα κατατεκοφν μποροφν να πραγματεφονται κζματα που 

αφοροφν τον κλάδο τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνολογίασ. Ενδεικτικά προτείνονται οι εξισ 

κεματικοί άξονεσ: φυςικι, μθχανολογία, θλεκτρολογία, πλθροφορικι, αρχιτεκτονικι. 

 

Στόχοσ του Διαγωνιςμοφ είναι να γνωρίςουν τα νζα παιδιά τον κόςμο τθσ επιςτιμθσ 

και να εμπνευςτοφν από μεγάλουσ εφευρζτεσ ϊςτε να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ 

επιςτθμονικά μοντζλα. Σο υλικό που κα ςυγκεντρωκεί μπορεί να αποτελζςει μια 

ςθμαντικι εκπαιδευτικι ςυλλογι, θ οποία κα αποτυπϊνει το όραμα των νζων παιδιϊν 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

Yπεφκυνθ    : Βαςιλικι Μαντηουράτου 

Ταχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 

Ταχ. Κωδ. :  26221 
Τθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos    
 

Ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό 05/02/2020, ωσ προσ τθν 
θμερομθνία αποςτολισ των ζργων με το ταχυδρομείο.  

ΡΑΤΑ, 20/01/2020 

ΡΟΣ:  
Σουσ κ. κ. Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων, Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Αχαΐασ 
2. Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν  
3. Ειδ. Δθμοτικϊν  
 
ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςθσ Δυτ. 
Ελλάδασ 

2.  ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ  
3. MET Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
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κακϊσ και τθν εξελικτικι πορεία των επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ ανά τουσ αιϊνεσ. Η 

ςυλλογι αυτι κα είναι μια πρόταςθ για το μζλλον, προερχόμενθ από το παρελκόν. 

 

Προι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό 

Η Επιτροπι διοργάνωςθσ του Διαγωνιςμοφ αποτελείται από τουσ: 

Πρόεδρο: Ιωάννθ Ηλιόπουλο, Αν.  κακθγθτι ΠΠ, Διευκυντι ΜΕΣ ΠΠ 

Μζλθ: Ρθνελόπθ Θεολόγθ-Γκοφτθ, Τπεφκυνθ ΜΕΣ ΠΠ 

 Βαςιλικι Μαντηουράτου, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, 

 Ευφροςφνθ Κωςταρά, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ. 

1. το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ μακθτικζσ ομάδεσ Πρωτοβάκμιασ 

(Νθπιαγωγείου/Δθμοτικοφ) και Δευτεροβάκμιασ (Γυμνάςιο-Λφκειο) Εκπαίδευςθσ. το 

διαγωνιςμό δε γίνονται δεκτζσ ατομικζσ ςυμμετοχζσ. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον 

αρικμό των ομάδων με τισ οποίεσ μπορεί να λάβει μζροσ ζνα ςχολείο.  

2. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ 

μακθτζσ ι το ςχολείο. 

3. Σο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ αναλαμβάνει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ 

του διαγωνιςμοφ χωρίσ ζςοδα ι οποιοδιποτε οικονομικό όφελοσ από τα ζργα που κα 

υποβλθκοφν για το Μουςείο ι για οποιονδιποτε άλλον. 

4. Σο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ κα εξαςφαλίςει τα προςωπικά δεδομζνα 

και τα πνευματικά δικαιϊματα των δθμιουργϊν. 

5. Ο διαγωνιςμόσ, δεν εμπλζκεται με τθν προϊκθςθ εμπορικϊν προϊόντων, 

κακϊσ και με τθ διάκεςθ, δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ 

υλικοφ (εντφπου και μθ), που κρίνεται ωσ διαφθμιςτικό, προςθλυτιςτικό, 

προπαγανδιςτικό ι ςτρεφόμενο κατά ςυγκεκριμζνων ομάδων του πλθκυςμοφ. 

6. Κάκε ςυμμετζχουςα ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 ζωσ 8 μακθτζσ/-τριεσ. Η 

ςυμμετοχι των μακθτϊν /-τριϊν είναι προαιρετικι και απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ 

των γονζων και κθδεμόνων για τθ ςυμμετοχι τουσ. Η ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων και 

κθδεμόνων απαιτείται επίςθσ και  για τθ δθμοςίευςθ-δθμοςιοποίθςθ του ζργου ςτθν 

υλοποίθςθ του οποίου κα ςυμμετάςχουν. Οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ δεν είναι 

απαραίτθτο να ανικουν ςτο ίδιο τμιμα ι τάξθ. Τπεφκυνοσ για κάκε ομάδα ορίηεται 

ζνασ εκπαιδευτικόσ του ςχολείου οποιαςδιποτε ειδικότθτασ. 

7. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ και μπορεί να 

υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο ενόσ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ. 

8. Η διάρκεια του διαγωνιςμοφ κακορίηεται από τθν θμζρα προκιρυξθσ του 

Διαγωνιςμοφ ζωσ τισ 20 Mαρτίου 2020.  

9. Για να κεωρείται ζγκυρθ θ υποψθφιότθτα κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί πλιρωσ 

θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.  

10. Οι ςυμμετοχζσ χωρίηονται ςε δυο θλικιακζσ κατθγορίεσ:  

α) Ομάδεσ μακθτϊν Νθπιαγωγείου/ Δθμοτικοφ β) Ομάδεσ μακθτϊν Γυμνάςιου-Λυκείου  
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Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία του 

διαγωνιςμοφ με όςεσ ομάδεσ το επικυμεί. Κάκε ομάδα μπορεί να ςυμμετάςχει με ζνα 

μόνο ζργο.  

11.  Σα ζργα πρζπει να ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ:  

 Να ζχουν διαςτάςεισ μικρότερεσ ι ίςεσ με 50x50x70, όπου φψοσ, μικοσ και 

πλάτοσ μπορεί να ζχουν οποιαδιποτε από τισ παραπάνω τιμζσ.  

 Να χρθςιμοποιθκοφν κατά προτίμθςθ άχρθςτα και/ι ανακυκλϊςιμα υλικά. 

Άλλα υλικά δεν αποκλείονται. 

12. Ο/Η υπεφκυνοσ/-θ εκπαιδευτικόσ ι οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί κα ςυςτιςει/-ουν 

τθν ομάδα με τθν οποία κα ςυνεργαςτεί/-ςτοφν ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ. Η ομάδα 

με τον/τθν/τουσ υπεφκυνο/-θ/-ουσ εκπαιδευτικό/-οφσ πρζπει να ακολουκιςουν τισ 

παρακάτω 3 φάςεισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου: 

Φάςθ Α 

Προβλθματι-

ςμόσ 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν  

 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

 Καταγραφι ιδεϊν 

Περίπου 

3 εβδομάδεσ 

Φάςθ Β 

Κατανόθςθ 

 Παρακολοφκθςθ ομιλιϊν από ειδικοφσ ςχετικά με το 

κζμα του Διαγωνιςμοφ, ςυμμετοχι ςε ςχετικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα μουςείων, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, ςυηιτθςθ, κατανόθςθσ του κζματοσ 

 Επεξεργαςία προςχεδίου του ζργου που κα υποβλθκεί 

Περίπου 

3 εβδομάδεσ 

Φάςθ Γ 

Δθμιουργικι 

Δραςθριότθτα 

 Οργάνωςθ του τρόπου δουλειάσ τθσ ομάδασ 

 χεδιαςμόσ του τελικοφ ζργου  

 υνεργαςία για το τελικό ζργο 

 Τλοποίθςθ 

 Τποβολι τθσ τελικισ πρόταςθσ 

Περίπου 

6 εβδομάδεσ 

 
Συνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ 

Περίπου 

3 μινεσ 

 

13. Η αποςτολι των ζργων πρζπει να γίνει απαραίτθτα και με τουσ δφο παρακάτω 

τρόπουσ: 

 με το ταχυδρομείο, ςτθ διεφκυνςθ Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ, 

Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Πανεπιςτθμιοφπολθ Ρίου, 26500 Πάτρα, 

με ςφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μζχρι τισ 20 Mαρτίου 2020:  

 τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον/τθν 

εκπαιδευτικό και το/τθ Διευκυντι/-ντρια  

 τθν καταςκευι  

 Οδθγίεσ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ καταςκευισ εκτυπωμζνεσ ςε Α4 

και επεξεργαςμζνεσ ςτο Word. 

 Ηλεκτρονικά, με we transfer το αργότερο μζχρι τισ 20 Mαρτίου 2020 ςτα email:   

stmcreatekids@gmail.com  για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  

stmcreateteens@gmail.com  για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 Αντίγραφο αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςυμπλθρωμζνθσ και υπογεγραμμζνθσ 

mailto:stmcreatekids@gmail.com
mailto:stmcreateteens@gmail.com
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από τον/τθν εκπαιδευτικό και το/τθ Διευκυντι/-ντρια  

 Οδθγίεσ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ καταςκευισ ςe Word 

 φντομο βίντεο (ζωσ 3 λεπτά) ςτο οποίο κα εμφανίηεται το ζργο και κα 

παρουςιάηεται ο τρόποσ λειτουργίασ του 

 Δφο φωτογραφίεσ του ζργου. 

14. Οποιαδιποτε αίτθςθ ςυμμετοχισ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ κεωρείται 

αυτοδικαίωσ άκυρθ, όπωσ επίςθσ άκυρθ κεωρείται οποιαδιποτε ςυμμετοχι δεν πλθροί 

όλεσ τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. Συχόν διαγραφι τθσ ςυμμετοχισ μιασ εκ των 

διαγωνιηομζνων ομάδων κα γίνεται με ζγγραφθ αιτιολόγθςθ κατά τθ φάςθ τθσ 

αποτίμθςθσ. 

15.  ε κάκε ζργο κα πρζπει να αναγράφεται ο τίτλοσ του, ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ, 

το ςχολείο, θ τάξθ ι/και το Σμιμα ςτο οποίο ανικουν οι μακθτζσ του ςχολείου, θ 

πόλθ/χωριό, ο Νομόσ. Σα παραπάνω ςτοιχεία κα πρζπει να αναγράφονται κάτω από το 

ζργο.  

16. Σα ζργα ςε καμία περίπτωςθ δε κα πρζπει να προςβάλουν τα χρθςτά ικθ, οφτε να 

προςβάλουν πνευματικά δικαιϊματα τρίτων. ε τζτοια περίπτωςθ ο Διοργανωτισ 

επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ του να ακυρϊνει και να διαγράφει τθ ςυμμετοχι τθσ 

διαγωνιηομζνθσ ομάδασ. Συχόν διαγραφι κα γίνεται με ζγγραφθ αιτιολόγθςθ κατά τθ 

φάςθ τθσ αποτίμθςθσ.  

17. Οι υποψθφιότθτεσ κα κρικοφν από επιτροπι διαφορετικι για κάκε κατθγορία, θ 

οποία κα αποφαςίςει τον νικθτι κάκε κατθγορίασ.  

Οι Επιτροπζσ αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ αποτελοφνται από: 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ: 

Ρθνελόπθ Θεολόγθ-Γκοφτθ, Αρχ. Μθχανικό-Εκνολόγο, Τπεφκυνθ ΜΕΣ ΠΠ, 

Βαςιλικι Μαντηουράτου, Νθπιαγωγό, Msc Επιςτθμϊν Τγείασ, Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, 

Σωτθρία Τάγιου, Δαςκάλα, Διευκφντρια 50ου Δθμοτικοφ χολείου Πατρϊν, 

Δθμιτρθ Σακκοφλθ, Δάςκαλο, MSc Επιςτθμϊν Αγωγισ, Τποψιφιο Δρ Π.Σ.Δ.Ε. Παν/μίου 

Πατρϊν, υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Περιφ/κισ Δ/νςθσ Π & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδοσ, 

Διονφςθ Ραντελι, Εικαςτικό, Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ. 

ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ: 

Ρθνελόπθ Θεολόγθ-Γκοφτθ, Αρχ. Μθχανικό-Εκνολόγο, Τπεφκυνθ ΜΕΣ ΠΠ, 

Ευφροςφνθ Κωςταρά, Δρ, Φιλόλογο, PhD Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, Τπεφκυνθ 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, 

Χρυςάνκθ Βανταράκθ, Εικαςτικό,  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ,  

Γιάννθ Στάθ, Φυςικό, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, 

ιηόπουλο Ανδρζα – Αριςτοτζλθ, Μθχανολόγο Μθχανικό, Διευκυντι 9ου  ΕΠΑΛ 

Πατρϊν. 

18. Η αξιολόγθςθ των ζργων κα γίνει με τρόπο διαφανι και κα ςτθριχκεί ςτα εξισ 

κριτιρια: 

 υνάφεια με το κζμα του Διαγωνιςμοφ 

 Ποιότθτα ζργου, αρτιότθτα εκτζλεςθσ 
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 Δθμιουργικότθτα 

 Λειτουργικότθτα 

 Πρωτοτυπία 

 Καινοτόμοσ πρόταςθ 

19. Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ είναι τελεςίδικθ και αμετάκλθτθ, ενϊ κανζνασ 

διαγωνιηόμενοσ δεν ζχει δυνατότθτα να προςβάλει τθν απόφαςθ αυτι.  

20. Απαγορεφεται θ τροποποίθςθ ι αίτθςθ τροποποίθςθσ των όρων του διαγωνιςμοφ με 

ςκοπό τθν αλλοίωςθ των αποτελεςμάτων. ε περίπτωςθ που ο Διοργανωτισ 

διαπιςτϊςει ότι θ νικιτρια ομάδα αναδείχκθκε ζχοντασ παραβιάςει κάποιον/ουσ από τουσ 

ανωτζρω όρουσ ζχει δικαίωμα να ακυρϊςει τθ ςυμμετοχι, επιφυλαςςόμενοσ παντόσ 

νόμιμου δικαιϊματόσ του.  

21. Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των Επιτροπϊν κα ανακοινωκοφν ζωσ τισ 7 

Απριλίου 2020. Βραβείο κα λάβει οι πρϊτοσ από κάκε κατθγορία, ενϊ κα δοκοφν 3 

ζπαινοι ςε κάκε κατθγορία. Όλεσ οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ κα λάβουν βεβαίωςθ 

ςυμμετοχισ. 

22. Με τθν κατάκεςθ κάκε ςυμμετοχισ οι διαγωνιηόμενοι δίνουν τθν ζγκριςθ ςτο 

Διοργανωτι να δθμοςιεφςει το ζργο και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ όπου και με όποιο 

τρόπο κεωρεί ςκόπιμο. Επίςθσ, παραιτοφνται από οποιαδιποτε οικονομικι απαίτθςθ θ 

οποία κα προζκυπτε από χριςθ των ζργων τουσ από αυτόν για εκπαιδευτικοφσ 

ςκοποφσ.  

23. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ και πλιρθ αποδοχι των όρων 

ςυμμετοχισ ςτο ςφνολό τουσ.  

24. Ο διοργανωτισ δθλϊνει ότι κα τθριςει αρχείο με τα ονόματα των ςυμμετεχόντων 

ςτα γραφεία του ΜΕΣ, το οποίο κα είναι απόρρθτο.  

25. Σα ςτοιχεία των νικθτϊν κα δθμοςιευκοφν ςτθ ςελίδα του Μουςείου, ςτθν 

ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ςτισ ιςτοςελίδεσ των Σμθμάτων Πολιτιςτικϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ και ςτον τφπο. Σα ςχολεία κα 

ενθμερωκοφν με θλεκτρονικι επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ τθν οποία ζχουν δθλϊςει 

γραπτϊσ ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τθλεφωνικϊσ.  

26. Σα βραβεία που κα λάβουν οι νικιτριεσ ομάδεσ (θ πρϊτθ για κάκε κατθγορία) κα 

είναι δϊρα που αφοροφν τθν ομάδα ςυνολικά και ςε καμία περίπτωςθ ατομικά για 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ομάδα. Σα δϊρα κα ζχουν εκπαιδευτικό χαρακτιρα. 

27. Σα δϊρα δεν μποροφν να ανταλλαχκοφν με χριματα ι να αντικαταςτακοφν με 

οτιδιποτε άλλο. 

28. Σα βραβεία και οι ζπαινοι κα δοκοφν ςτουσ νικθτζσ ςε ειδικι γιορτι που κα 

πραγματοποιθκεί ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ ςτο πλαίςιο του Εορταςμοφ 

τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ Μουςείων με τίτλο «Μουςεία για διαφορετικότθτα και ζνταξθ 

όλων» και τθσ Ευρωπαϊκισ Νφχτασ Μουςείων 2018, το Σάββατο 9 Μαΐου 2020. τθν 

εκδιλωςθ μποροφν να ςυμμετάςχουν όλεσ οι ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτον 

διαγωνιςμό.  

29. Σθν ίδια μζρα κα παρουςιαςτοφν ςε ζκκεςθ τα ζργα που ζλαβαν μζροσ ςτον 

διαγωνιςμό ςε κάκε κατθγορία. Σα ζργα κα χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ 
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ςκοποφσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπάρξουν ζςοδα από τθ χριςθ του υλικοφ του 

διαγωνιςμοφ. 

30. Βεβαιώςεισ ςυμμετοχισ κα λάβουν θλεκτρονικά όλοι οι ςυμμετζχοντασ. 

31. Σο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ κα ςυνεργαςτεί με τα Σμιματα  

Πολιτιςτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ και τα μζλθ των 

κριτικϊν Επιτροπϊν για τθν αποτίμθςθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ και 

αξιοποίθςθ των ζργων για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 

 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

τθν κα Ρθνελόπθ (Ρζνυ) Θεολόγθ - Γκοφτθ, Υπεφκυνθ ΜΕΤ, ςτο stmuseum@upatras.gr, 

τθλ. 2610 9699732, 2610 996732 και  

τθν κα Βαςιλικι Μαντηουράτου, Υπεφκυνθ Τμιματοσ Ρολιτιςτικών Θεμάτων ΔΙ.Ρ.Ε. 

Αχαΐασ, ςτο politismos@dipe.ach.sch.gr και ςτο τθλ. 2610 229261. 

 

Επιςυνάπτεται θ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ςτον Ρανελλινιο Διαγωνιςμό κακώσ και θ 

αφίςα του Ρανελλινιου Διαγωνιςμοφ. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

ΡΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Ραρακαλοφνται οι κ. Δ/ντζσ/-τριεσ των ςχολικών μονάδων να ενθμερώςουν όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ και ςτα προςωπικά τουσ e-mail. 
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