
 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Παράταςη ςτην καταληκτική ημερομηνία για τη διεξαγωγή του 11ου Διεθνοφσ 

Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ Ταινιών Μικροφ Μήκουσ :Cinema…διάβαςεσ;» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταςη ςτην καταληκτική ημερομηνία για τη διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου 

Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ “Ποντιακόσ Ελληνιςμόσ: μνήμεσ και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μζλλον” 

για μαθητζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ Ελλάδασ, τησ Κφπρου και Ομογζνειασ– ςχ. ζτοσ 2020-21».  

ΘΕΜΑ 3ο: «Ζγκριςη του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ Συγγραφήσ Παραμυθιοφ ο οποίοσ 

απευθφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Π/θμιασ Εκπαίδευςησ καθώσ και του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικοφ 

Διαγωνιςμοφ Συγγραφήσ Παραμυθιοφ ο οποίοσ απευθφνεται ςε μαθητζσ/τριεσ Νηπιαγωγείων και 

Δημοτικών Σχολείων με κοινό θζμα «Η μελωδία τησ ελπίδασ» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 

  

ΘΕΜΑ 1ο: «Παράταςη ςτην καταληκτική ημερομηνία για τη διεξαγωγή του 11ου Διεθνοφσ 

Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ Ταινιών Μικροφ Μήκουσ :Cinema…διάβαςεσ;» 

ασ ενημερϊνουμε ότι λόγω των ςυνθηκϊν, η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Διεθνοφς 

Μαθητικοφ Διαγωνισμοφ Ταινιών Μικροφ Μήκους :Cinema…διάβασες; ζδωςε παράταςη ςτθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολήσ ςυμμετοχήσ, ωσ τισ 12 Ιανουαρίου 2021. Όςα ςχολεία 

ενδιαφζρονται, μποροφν να αποςτζλλουν email εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτο 

mtainies@gmail.com Σον Ιανουάριο του 2021 θα ανακοινωθεί και η παράταςη ωσ προσ την 

ημερομηνία υποβολήσ των μαθητικϊν ταινιϊν του διαγωνιςμοφ.   

 

ΘΕΜΑ 2o : «Παράταςη ςτην καταληκτική ημερομηνία για τη διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου 

Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ “Ποντιακόσ Ελληνιςμόσ: μνήμεσ και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μζλλον” 

για μαθητζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ Ελλάδασ, τησ Κφπρου και Ομογζνειασ– ςχ. ζτοσ 2020-21».  

Σχετικό ζγγραφο: το με αρ. πρ. 113056/Δ2/01-9-2020 ειςερχόμενο ζγγραφο του  

ασ ενημερϊνουμε ότι λόγω των ςυνθηκϊν, η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου 

Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ “Ποντιακόσ Ελληνιςμόσ: μνήμεσ και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μζλλον” 

για μαθητζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ Ελλάδασ, τησ Κφπρου και Ομογζνειασ– ςχ. ζτοσ 2020-21» ζδωςε 

παράταςη ςτην καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ ςυμμετοχήσ, ωσ τισ 12 Ιανουαρίου 2021.Όςα 

ςχολεία ενδιαφζρονται, μποροφν να ςυμπληρϊνουν την παρακάτω φορμα: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 16/12/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/67/15477 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δημοτικϊν χολείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δημοτικϊν ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δημοτικϊν ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-

lqScJlQPkX1IaKLxW4qpNZTXTAXiSqaOuUJvkg9MXZzlQ/viewform   

Σον Ιανουάριο του 2021 θα ανακοινωθεί και η παράταςη ωσ προσ την ημερομηνία υποβολήσ των 

μαθητικϊν ταινιϊν του διαγωνιςμοφ.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ζγκριςη του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ Συγγραφήσ Παραμυθιοφ ο οποίοσ 

απευθφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Π/θμιασ Εκπαίδευςησ καθώσ και του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικοφ 

Διαγωνιςμοφ Συγγραφήσ Παραμυθιοφ ο οποίοσ απευθφνεται ςε μαθητζσ/τριεσ Νηπιαγωγείων και 

Δημοτικών Σχολείων με κοινό θζμα «Η μελωδία τησ ελπίδασ» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 

 Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 169423/14-12-2020/Δ1 ειςερχόμενο ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ  

ασ ενημερϊνουμε ςχετικά με τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ υγγραφήσ 

Παραμυθιοφ για εκπαιδευτικοφσ και του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ υγγραφήσ 

Παραμυθιοφ με κοινό θζμα «Η μελωδία τησ ελπίδασ» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

τον διαγωνιςμό θα γίνουν δεκτζσ μόνο ομαδικζσ ςυμμετοχζσ (οι ομάδεσ δφνανται να 

αποτελοφνται από τρία ή περιςςότερα παιδιά, χωρίσ περιοριςμό ςτον μζγιςτο αριθμό). Κάκε ςχολικι 

μονάδα μπορεί να υποβάλει το μζγιςτο δφο ςυμμετοχζσ ςε κάκε κατθγορία (τζςςερισ κατηγορίεσ: 

μαθητζσ και μαθήτριεσ Νηπιαγωγείου, Α’ & Β’ τάξεων Δημοτικοφ χολείου, Γ’ & Δ’ τάξεων Δημοτικοφ, 

Ε’ & τ’ τάξεων Δημοτικοφ).  

Οι μαθητζσ, οι μαθήτριεσ και οι εκπαιδευτικοί που θα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, καθϊσ 

και τα ςχολεία που εκπροςωποφν, θα λάβουν ζπαινο. Σα παραμφθια που θα διακριθοφν θα εκδοθοφν 

ςε μορφή ψηφιακοφ βιβλίου (e-book) από τη Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ 

Θεςςαλονίκησ.  

Σο χρονοδιάγραμμα του διαγωνιςμοφ ζχει ωσ εξήσ:  

31-10-2020 ζωσ 28-4-2021: ςυγγραφή παραμυθιϊν και υποβολή των κειμζνων.  

29-4-2021 ζωσ 21-5-2021: αξιολόγηςη των υποβληθζντων παραμυθιϊν.  

7-6-2021: ανακοίνωςη των αποτελεςμάτων 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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