
  

        

                Βαθµός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί µέχρι: 
        Βαθµ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                 
 

        

                              Μαρούσι,     24/03/2015 
                    Αρ. Πρωτ. :    49237/∆2 

                            

  

        

 

                       

                         ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΣ: 

                                                                                                                               

  

                        

                                                                                    ΚΟΙΝ :   1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις   
Εκπαίδευσης. Έδρες τους.           

 2. ∆/νση ∆.Ε. Β΄ Αθήνας 
 3. Pierce -Aµερικανικό  Κολλέγιο Ελλάδος 
    (µέσω της ∆.∆.Ε. Β΄ Αθήνας) 
   

ΘΕΜΑ: «∆ιαγωνισµός σκίτσου-γελοιογραφίας-κόµικς µε τίτλo΄ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE2015΄»   
Σχετ. έγγραφo: τo  µε  αρ.  πρ.  35300/∆2/03-03-2015 εισερχόµενο  του οικείου Υπουργείου.     
   
             Σας ενηµερώνουµε ότι το PIERCE-Aµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοργανώνει 

διαγωνισµό   σκίτσου - γελοιογραφίας - κόµικς  µε τίτλο  «ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE2015», 

υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης ∆/θµιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ο  οποίος  απευθύνεται σε 

µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων της χώρας. 

            Το θέµα του διαγωνισµού είναι: «Έχω ένα Όνειρο…Ι have a dream…» και κάθε 

διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει σε αυτόν µε 1 έως 4 σκίτσα ή γελοιογραφίες ή µε 1 έως 

5 σελίδες κόµικς.Tα έργα µπορούν να αποστέλλονται είτε οµαδικά από το σχολείο στο οποίο 

φοιτούν οι µαθητές είτε ατοµικά από κάθε συµµετέχοντα. Θα απονεµηθούν 6 βραβεία-βιβλία (3 

για µαθητές Γυµνασίου και 3 για µαθητές Λυκείου), ένα για το καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας 

(σκίτσο, γελοιογραφία, κόµικς). 

          Τα έργα πρέπει να αποσταλούν µέχρι την Πέµπτη 2 Απριλίου 2015: 

α)ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ikosmas@acg.edu (σε µορφή jpg ή pdf) ή  

β)ταχυδροµικά στη διεύθυνση: PIERCE – Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος,  

                                                  Γραβιάς 6, Τ.Κ. 153 46  Αγία Παρασκευή 

                                                  Με την ένδειξη «Για το διαγωνισµό Σκιτσοφρένεια 2015»        

               

                              ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

   ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
                ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ 
                                          ----- 

 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  Βάρλα  Ά.,  
                        Αντωνίου Μ. 
Τηλέφωνο: 210-34.43.272,                     
                   210-34.43.273 
Fax: 210-34.43.390 
 

                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
             ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ       
                                           ----- 

1 1. ∆ιευθύνσεις  ∆.Ε. της χώρας. 
    Έδρες τους. 
2.Σχολικές µονάδες ∆.Ε. της χώρας. 
   (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε. της 
χώρας) 

 



          Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισµό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.pierce.gr/skitso2015 και για περαιτέρω διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε 

ηλεκτρονικά µε τον υπεύθυνο του διαγωνισµού κ.Ι.Κοσµά, στη διεύθυνση 

ΙΚosmas@acg.edu. 

           Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή των µαθητών στον ανωτέρω διαγωνισµό είναι 

δωρεάν και προαιρετική και ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί, σε συνεργασία και µε 

ευθύνη των ∆ιευθυντών και των Συλλόγων ∆ιδασκόντων των οικείων σχολικών µονάδων, 

ώστε να µην διαταραχθεί σε καµία περίπτωση η οµαλή λειτουργία των σχολείων.  

          Σας επισυνάπτουµε την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού και παρακαλούµε να 

ενηµερώσετε σχετικά τις σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς σας.  

Συνηµµένα:3φ.                                                                                                           

  

                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

    Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 

       Τµήµα Β΄ 
   2. ∆ιεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης,                  ΑΝ∆ΡΕΑΣ   ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

    Τµήµα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και   
    Θρησκευτικής Αγωγής 

   3. ∆/νση Σπουδών, Προγραµµάτων και                     
       Οργάνωσης ∆.Ε., Τµήµα  Γ΄  

                                                                                                 
                                                                                                                    

                                                                                         
 

 

 

 


