Αθήνα, 23/7/2020
Αριθμ. Πρωτ.:3440
Προς
Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε & Δ.Ε
Υπόψιν κας Βάρλα
Αξιότιμη κυρία Βάρλα,

Ο Τομέας Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του προτείνει τη διοργάνωση του Νεανικού Μαθητικού
Διαγωνισμού ζωγραφικής για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με θέμα:
«Μαθητές και απόσταση»
2 έννοιες ασυμβίβαστες
COVID-19.

που πρέπει να συνυπάρξουν υπό την πίεση του

Τα παιδιά καλούνται να συστηθούν στο κοινό και μέσα από τα έργα τους
να προβάλουν την δική τους οπτική για τα νέα δεδομένα που επιβλήθηκαν
λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Τα δημιουργήματά τους θα παρουσιάσουν τα όνειρά τους για τον κόσμο
μετά την κρίση, ενώ μέσα από την απόσταση τα παιδιά θα βρουν την ισορροπία
που χρειάζονται για να διατηρήσουν και να διαφυλάξουν τις σχέσεις με τους
φίλους και τους συμμαθητές τους.
Πιο συγκεκριμένα:
•

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών

•
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σχολεία απ΄ όλη την Ελλάδα (Ε΄και Στ΄
τάξεις Δημοτικών Σχολείων καθώς και Α – Γ τάξεις Γυμνασίων)


Τα έργα μπορεί να είναι ομαδικά ή ατομικά

•
Θα συσταθεί ειδική καλλιτεχνική επιτροπή η οποία θα αναλάβει την
επιλογή των έργων

•
Ο διαγωνισμός θα αναδείξει δύο νικητές , έναν μαθητή / μαθήτρια της
πρωτοβάθμιας και ένα μαθητή / μαθήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•
Το έργο, θα είναι σε καμβά ή ακουαρέλα διαστάσεων 40x60 cm και τα
χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι ακρυλικά ή τέμπερες.
•
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων θα είναι η 30 Μαρτίου
2021.
•
Το έργο που θα βραβευτεί (ανά εκπαιδευτική βαθμίδα) θα γίνει αφίσα
του Τομέα Νεότητας ΕΕΣ
•

Τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο που θα προσδιορισθεί μελλοντικά.

•
Η μέρα της εκδήλωσης μπορεί να ταυτιστεί με την ημέρα του εορτασμού
της Παγκόσμιας ημέρας ΕΕΣ (8η Μαΐου) και ο διαγωνισμός να πλαισιωθεί με
διάφορες εκδηλώσεις.
Σημαντικές Ημερομηνίες:


Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα αποστείλουν έως τις 15/11/2020 την
αίτηση συμμετοχής στον:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Λυκαβηττού 1
106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 6983778
Email: youth_branches@redcross.gr



Tα έργα θα πρέπει να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση έως τις
30/3/2021
Η βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση σε ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί.



Φιλοδοξούμε η διοργάνωση του Πανελλήνιου αυτού διαγωνισμού να
αφυπνίσει συνειδήσεις μιας και θα προβάλει τη διάσταση που έχει λάβει στα
δικά τους μάτια η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)

Ο Πρόεδρος
Dr ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α

