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ΔΝΗΜΔΡΩΗ  
1- 3- 2017 

 

Πποεηοιμάζονηαρ ομαδικέρ μαθηηικέρ εκθέζειρ 
καηά πεπιθέπειερ ζε όλη ηην Δλλάδα 

Άνοιξη 2017 
 
 

«Αποηςπώμαηα - Υπώμαηα - ςναιζθήμαηα» 
 
 

 
 

     
 Εηαηξεία Μαθεδνληθώλ Σπνπδώλ  - Θεζζαινλίθε                         Πολιηιζηικό Κένηπο «Μελίνα» Θηζείο,  Αθήνα 
 
 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ: Έκθεζη μαθηηών  Β. Δλλάδαρ θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην 
Δηαιπεία Μακεδονικών ποςδών.  Γιάπκεια: από 1-15 Μαΐος 2017.  
 
ΑΘΗΝΑ: Έκθεζη μαθηηών Αηηικήρ θα γίνει ζηο Πολιηιζηικό Κένηπο ΜΔΛΙΝΑ 
ΜΔΡΚΟΤΡΗ (ζην ηζόγεην). Γιάπκεια: από 15 - 31 Μαΐος 2017. 

 

 
Γηα λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή, πξνηείλνπκε νη νκαδηθέο εθζέζεηο ησλ καζεηώλ λα 
δηνξγαλσζνύλ θαη θαηά πεξηθέξεηεο ζηνπο κήλεο  Μάην - Ινύλην 2017 θαη όρη κόλν θεληξηθά 
ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

 
Πξνϋπνζέζεηο είλαη: 
- Η ελεξγνπνίεζε ησλ εηθαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ κειώλ ηεο Έλσζεο ζε όιε ηελ Ειιάδα 

όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαρώξεζεο εθζεζηαθνύ ρώξνπ (πρ. Ήπεηξνο, Θεζζαιία, 
Πεινπόλλεζνο, Κξήηε θιπ). 

- Η εμεύξεζε θαηάιιεινπ ρώξνπ. 
Θα είλαη πνιύ ζεκαληηθό, όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά λα αλαιάβνπλ ζπλάδειθνη, 
λα νξγαλώζνπλ ζηνπο Δήκνπο ηεο πεξηνρήο ηνπο θάηη αληίζηνηρν θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 
κε ηελ Έλσζε γηα νπνηαδήπνηε βνήζεηα (νξγαλσηηθά ζέκαηα, επηθνηλσλία κειώλ). 
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ 
 

                  

    
 

        
 

Η ζπκκεηνρή ζα είλαη θαη γηα ηηο ηξεηο βαζκίδεο Δεκνηηθό, Γπκλάζην, Λύθεην.  
 
Μέζα από ηελ επξύηεηα απηνύ ηνπ ζέκαηνο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εηθαζηηθνύο 
εθπαηδεπηηθνύο λα παξνπζηάζνπλ πξσηόηππεο εηθαζηηθέο εξγαζίεο, ρσξίο ζεκαηηθνύο 
πεξηνξηζκνύο. 
 
Τα έξγα ησλ καζεηώλ ζα είλαη ζρέδην ή δσγξαθηθή ζε ραξηί ηνπ κπινθ ή Α4 κε ειεύζεξα 
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία (θάξβνπλν, αθνπαξέιεο, ηέκπεξεο μπινκπνγηέο, 
καξθαδόξνπο, θεξνκπνγηέο), επίζεο θνιιάδ θαη ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο κε εύρξεζηα 
πιηθά (ραξηνγιππηηθή θιπ).   
Κάζε εηθαζηηθόο εθπαηδεπηηθόο ζα επηιέμεη από ηα ζρνιεία πνπ  δηδάζθεη  ηελ ελόηεηα ησλ 
καζεηηθώλ έξγσλ. Θα θξνληίζεη λα ηα ηαθηνπνηήζεη ζε 2 ραξηόληα γθξη 500 γξακ. 1Φ70  
ηνπνζεηεκέλα έηζη ώζηε ην ύςνο λα είλαη νη 70εθ. θαη ην πιάηνο ην 100εθ.  
Έηζη ζην θάζε ζρνιείν  ζα αληηζηνηρεί  140εθ. Φ 100εθ. (Υx Π) 
 Πάλσ δεμηά κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα αλαθέξεηαη ην ζρνιείν θαη ζε δεύηεξε ζεηξά κε 
πεδνθεθαιαία ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ εηθαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ.  

      
Λεπηνκέξεηεο γηα ηε θόξκα θαη ηνλ ηύπν γξακκάησλ ζα δνζνύλ αξγόηεξα. 
 
Η παξάδνζε θαη επηζηξνθή ησλ έξγσλ ζα γίλεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο 
ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ έγθαηξα. Όρη κε ην ηαρπδξνκείν. 
 
Θα δνζνύλ έπαηλνη ζπκκεηνρήο γηα ην θάζε ζρνιείν θαη ηνλ θάζε εηθαζηηθό εθπαηδεπηηθό. 
 
Επεηδή νη ρώξνη πνπ δηαηίζεληαη ζε Αζήλα - Θεζζαινλίθε θαηαιακβάλνπλ (πεξίπνπ 250 
η.κ.), γηα λα γίλεη ε ζσζηή θαηαλνκή ηνπο, ζα ρξεηαζηεί λα δεισζνύλ έγθαηξα νη 
ζπκκεηνρέο,  ώζηε λα δνζεί ζε θάζε εθπαηδεπηηθό ν ρώξνο πνπ ηνπ αλαινγεί γηα ην ή ηα 
ζρνιεία πνπ δηδάζθεη.  
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Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ ηων εικαζηικών εκπαιδεςηικών θα είναι  
μέσπι ηέλορ Μαπηίος 2017. 
 

Θα γίλνπλ ζηα e-mail ηεο Έλσζεο: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com 
Θα αλαγξάθνληαη: 
Σρνιείν: …ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ….ΛΥΚΕΙΟ    ….Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ  
Ολνκαηεπώλπκν εθπαηδεπηηθνύ: ……………………………………………. 
Σρέζε εξγαζίαο: (Αλαπιεξσηήο, κόληκνο, σξνκίζζηνο) 
Τειέθσλα: ζηαζεξό………………… θηλεηό…………………….. 
 

 
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο εηθαζηηθνύο κέιε ηεο Έλσζήο καο, λα ελεξγνπνηεζνύλ ώζηε 
λα βξεζεί αληίζηνηρα θαηάιιεινο ρώξνο ζηελ πεξηνρή ηνπο ζην δηάζηεκα Μαΐνπ – Ινπλίνπ 
2017 θαη λα είκαζηε ζε επηθνηλσλία. 
 
Θα αθνινπζήζνπλ λεόηεξεο θαη πην αλαιπηηθέο ελεκεξώζεηο. 
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