Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»
«Αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρουµε»
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουµε τον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό
ζωγραφικής, ο οποίος διεξάγεται στο πλαίσιο της συµπλήρωσης 25 χρόνων από
την ίδρυση του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού».
Καλούµε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς να στηρίξτε τη δράση αυτή, καθώς
µέσω της συµµετοχής των µαθητών στον διαγωνισµό, επιτυγχάνεται η
ευαισθητοποίηση των παιδιών και εφήβων πάνω στις αξίες της συµµετοχής, της
αλληλεγγύης, του εθελοντισµού και της προσφοράς. Παράλληλα ενισχύεται η
θετική εικόνα του σχολείου προς την κοινωνία, µέσω της προβολής του
σχολείου και όλων των εµπλεκοµένων φορέων της σχολικής κοινότητας
(εκπαιδευτικοί-µαθητές-γονείς). Απώτερος κοινός στόχος όλων των
εκπαιδευτικών δράσεων του οργανισµού είναι η θωράκιση των παιδιών από τα
σοβαρά θέµατα που τα απασχολούν όπως η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισµός,
η κακοποίηση, η παραµέληση, η ενδοοικογενειακή βία, η εξαφάνιση, η διαβίωση
κάτω από το όριο της φτώχειας, τα προβλήµατα υγείας κλπ.
Ακολουθούν σύντοµες οδηγίες προς όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν
να αναλάβουν τον ρόλο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
1. Ξεκινήστε διαβάζοντας προσεκτικά το επικοινωνιακό υλικό που έχει
αποσταλεί στη διεύθυνση του Σχολείου, το οποίο προτείνουµε να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.
2. Ανακοινώστε και παρουσιάστε τον διαγωνισµό στα παιδιά της/των
τάξης/τάξεων σας, τονίζοντας την αξία και τα οφέλη της συµµετοχής
τους, αλλά και την σηµασία της οµαδικής προσφοράς, η οποία
αποτυπώνεται στο µήνυµα του µικρού Ανδρέα, ιδρυτή του οργανισµού
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
3. Ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού 21/09/2020 και ώρα 9:00π.µ.
4. Προκειµένου να βοηθήσετε τους µαθητές σας να κατανοήσουν καλά το
θέµα προτείνεται η αξιοποίηση του επισυναπτόµενου υλικού.
5. Ενηµερώστε τα παιδιά αναφορικά µε τα δώρα του διαγωνισµού
(αναγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισµού),
δίνοντας παράλληλα έµφαση στη χαρά της συµµετοχής.
6. Μοιράστε στους µαθητές τις υπεύθυνες δηλώσεις (εκτυπώστε ή
φωτοτυπήστε τη δήλωση που έχει σταλεί στη διεύθυνση του σχολείου
σας) οι οποίες συµπληρώνονται από τον ασκούντα την επιµέλεια του
µαθητή ή της µαθήτριας και αναφέρουν πως σε περίπτωση που

διακριθεί το έργο του/της, δέχεται να δηµοσιευθεί σε ηλεκτρονικό ή
έντυπο µέσο, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.
7. Συλλέξτε τα ολοκληρωµένα έργα των µαθητών/τριών, στο πίσω µέρος
των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξοντας αριθµός (µε βάση
την αίτηση της συµµετοχής) και η τάξη καθώς και τις υπεύθυνες
δηλώσεις.
8. Συµπληρώστε τη φόρµα συµµετοχής της κάθε τάξης µε τα στοιχεία του
σχολείου σας και τα ονοµατεπώνυµα των διαγωνιζόµενων
µαθητών/τριών.
9. Παραδώστε στη διεύθυνση του σχολείου σας τα έργα των παιδιών, τις
υπεύθυνες δηλώσεις σε ξεχωριστό φάκελο και τη φόρµα συµµετοχής
κάθε τάξης, ώστε να αποσταλεί το υλικό στα γραφεία του οργανισµού
«Το Χαµόγελο του Παιδιού».
10. Λάβετε υπόψη σας πως η καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής είναι η
01/04/2021.
 Κάθε διαγωνιζόµενος/η µπορεί να λάβει µέρος µόνο µε µία ζωγραφιά
µεγέθους Α4.
 Οι διαγωνιζόµενοι δύναται να χρησιµοποιήσουν όλες τις τεχνικές/υλικά
ζωγραφικής όπως ξυλοµπογιές, µαρκαδόρους, τέµπερες, ακουαρέλες, µικτές
τεχνικές κλπ.
 Όλα τα έργα θα πρέπει να αναγράφουν στο πίσω µέρος τους τον αύξοντα
αριθµό και την τάξη.
 Θα διακριθούν τέσσερα έργα, ένα από κάθε σχολική βαθµίδα (Νηπιαγωγείο,
∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο), µεταξύ όλων των σχολείων που συµµετείχαν
στον διαγωνισµό.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΘΥΜΙΟΥ (ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ)
ΠΟΣΟ ∆ΩΡΕΑΣ 2 ΕΥΡΩ (€)/ΤΕΜΑΧΙΟ

Μπορείτε
να
υποστηρίξετε
τις
δράσεις
του
Οργανισµού
καλώντας µικρούς και µεγάλους, µαθητές και µαθήτριες, γονείς και κηδεµόνες
να αποκτήσουν το συλλεκτικό ενθύµιο (βραχιολάκι) µε το αντίτιµο των 2€.

Ευχόµαστε καλή επιτυχία στους µαθητές και στις µαθήτριές σας
και σας ευχαριστούµε για τη στήριξή των δράσεων του
οργανισµού µας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε µε την
κυρία Κατερίνα Μπουτιέρου, τηλέφωνο 2107609550, e-mail
LouiMarousi@Hamogelo.gr.

