
  
        

                Βαζκόο Αζθαιείαο: 
        Nα δηαηεξεζεί κέρξη: 
        Βαζκ. Πξνηεξ.: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ 

                 
 

        

                              Μαξνύζη,     24/03/2015 
                    Αξ. Πξωη. :    49237/Γ2 

                            
  

        
 
                       

                         ΠΡΟ:   ΠΡΟ: 

                                                                                                                               

  

                        

                                                                                    ΚΟΗΝ :   1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο   

Δθπαίδεπζεο. Έδξεο ηνπο.           

 2. Γ/λζε Γ.Δ. Β΄ Αζήλαο 
 3. Pierce -Aκεξηθαληθό  Κνιιέγην Διιάδνο 
    (κέζω ηεο Γ.Γ.Δ. Β΄ Αζήλαο) 
   

ΘΔΜΑ: «Γηαγωληζκόο ζθίηζνπ-γεινηνγξαθίαο-θόκηθο κε ηίηιo΄ΚΗΣΟΦΡΔΝΔΗΑ@PIERCE2015΄»   

ρεη. έγγξαθo: ηo  κε  αξ.  πξ.  35300/Γ2/03-03-2015 εηζεξρόκελν  ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ.     

   

             αο ελεκεξώλνπκε όηη ην PIERCE-Aκεξηθαληθό Κνιιέγην Διιάδνο δηνξγαλώλεη 

δηαγωληζκό   ζθίηζνπ - γεινηνγξαθίαο - θόκηθο  κε ηίηιν  «ΚΗΣΟΦΡΔΝΔΗΑ@PIERCE2015», 

ππό ηελ αηγίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Β΄ Αζήλαο, ν  νπνίνο  απεπζύλεηαη ζε 

καζεηέο Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ ηεο ρώξαο. 

            Σν ζέκα ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη: «Έρω έλα Όλεηξν…Η have a dream…» θαη θάζε 

δηαγωληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε απηόλ κε 1 έωο 4 ζθίηζα ή γεινηνγξαθίεο ή κε 1 έωο 

5 ζειίδεο θόκηθο.Tα έξγα κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη είηε νκαδηθά από ην ζρνιείν ζην νπνίν 

θνηηνύλ νη καζεηέο είηε αηνκηθά από θάζε ζπκκεηέρνληα. Θα απνλεκεζνύλ 6 βξαβεία-βηβιία (3 

γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη 3 γηα καζεηέο Λπθείνπ), έλα γηα ην θαιύηεξν έξγν θάζε θαηεγνξίαο 

(ζθίηζν, γεινηνγξαθία, θόκηθο). 

          Σα έξγα πξέπεη λα απνζηαινύλ μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015: 

α)ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ikosmas@acg.edu (ζε κνξθή jpg ή pdf) ή  

β)ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε: PIERCE – Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Διιάδνο,  

                                                  Γξαβηάο 6, Σ.Κ. 153 46  Αγία Παξαζθεπή 

                                                  Με ηελ έλδεημε «Γηα ην δηαγωληζκό θηηζνθξέλεηα 2015»        

               

                              ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ 

Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

   ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΩΖ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

   ΣΜΖΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΖΣΗΚΖ  ΜΔΡΗΜΝΑ 

                ΚΑΗ  ΥΟΛΗΚΖ  ΕΩΖ 

                                          ----- 

 

 

    ----- 

 

  

 

 

 

Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 151 80 Μαξνύζη 
Ηζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο:  Βάξια  Ά.,  
                        Αληωλίνπ Μ. 
Σειέθωλν: 210-34.43.272,                     
                   210-34.43.273 
Fax: 210-34.43.390 

 

                                              
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  
             ΠΑΗΓΔΗΑ  ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ       
                                           ----- 

 

1 1. Γηεπζύλζεηο  Γ.Δ. ηεο ρώξαο. 
    Έδξεο ηνπο. 
2.ρνιηθέο κνλάδεο Γ.Δ. ηεο ρώξαο. 
   (κέζω ηωλ Γηεπζύλζεωλ Γ.Δ. ηεο 

ρώξαο) 
 

mailto:ikosmas@acg.edu


          Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγωληζκό έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

www.pierce.gr/skitso2015 θαη γηα πεξαηηέξω δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε 

ειεθηξνληθά κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ δηαγωληζκνύ θ.Η.Κνζκά, ζηε δηεύζπλζε 

ΗΚosmas@acg.edu. 

           Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ζηνλ αλωηέξω δηαγωληζκό είλαη 

δωξεάλ θαη πξναηξεηηθή θαη ν δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

επζύλε ηωλ Γηεπζπληώλ θαη ηωλ πιιόγωλ Γηδαζθόληωλ ηωλ νηθείωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, 

ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ζε θακία πεξίπηωζε ε νκαιή ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιείωλ.  

          αο επηζπλάπηνπκε ηελ πξνθήξπμε ηνπ ελ ιόγω δηαγωληζκνύ θαη παξαθαινύκε λα 

ελεκεξώζεηε ζρεηηθά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηόηεηάο ζαο.  

πλεκκέλα:3θ.                                                                                                           

  

                     Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  

    Δζωηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Γηεύζπλζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

       Σκήκα Β΄ 

   2. Γηεύζπλζε Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο,                  ΑΝΓΡΔΑ   ΠΑΠΑΓΑΝΣΩΝΑΚΖ 

    Σκήκα Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη   

    Θξεζθεπηηθήο Αγωγήο 

   3. Γ/λζε πνπδώλ, Πξνγξακκάηωλ θαη                     

       Οξγάλωζεο Γ.Δ., Σκήκα  Γ΄  

                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                         

 

 

 

 

http://www.pierce.gr/skitso2015

