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1.   Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης  
            της χώρας. Έδρες τους.   

2.  Σχολικούς Συµβούλους ∆.Ε.                                                                                   
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε. της χώρας) 

3.  3ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας  
      «Μίλτος Κουντουράς» 
      (µέσω της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Α΄ Αθήνας) 

   
 

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

 ΘΕΜΑ:  «1ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Γραπτού ∆οκιµίου – Έκθεσης “ Το σχολείο που 

ονειρεύεστε”» 

                                             Σας ενηµερώνουµε ότι το 3Ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» διοργανώνει τον 1ο   Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Γραπτού ∆οκιµίου – Έκθεσης µε 

θέµα :“Το σχολείο που ονειρεύεστε”. 

   Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές/µαθήτριες Γυµνασίων, Ηµερήσιων και 

Εσπερινών Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων της χώρας. Η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των δοκιµίων-εκθέσεων είναι η 31η Μαρτίου 2015.  

             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. 

Καραµήτρο ∆. στα τηλέφωνα: 210 2586563, 210 2514850, 210 2513455. 

            Σας επισυνάπτουµε αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισµό και 

παρακαλούµε να ενηµερώσετε άµεσα τις  σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς σας.  

                  
 

                              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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1ος   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ-ΕΚΘΕΣΗΣ                             
«ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» 
   Το έτος 1994, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας ήταν το πρώτο σχολείο 
της Ελλάδας που, σε πανελλήνια πρώτη, αποφάσισε να προστεθεί στο όνοµά του, ως 
επωνυµία, το όνοµα όχι ενός οικονοµικού ευεργέτη, αλλά το όνοµα ενός επιφανούς ∆ασκάλου 
και Παιδαγωγού και να µετονοµαστεί από Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας σε 
Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας  "ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ". 
   Αν και, λόγω εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων, το σχολείο από Πολυκλαδικό έγινε 3ο Ενιαίο 
και στη συνέχεια 3ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας, διατηρεί µέχρι σήµερα την  επωνυµία 
του: "ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ", γεγονός που λειτουργεί ως έµπνευση για τη διαµόρφωση 
της παιδαγωγικής ατµόσφαιρας και της σχολικής ζωής του. 
   Με αφορµή τη συµπλήρωση 20 ετών (1994 - 2014) από τη µετονοµασία του, το 3ο Γενικό 
Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας "ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ", προκηρύσσει  πανελλήνιο 
διαγωνισµό γραπτού δοκιµίου-έκθεσης. 
 ΘΕΜΑ 
 "Αγάπησα και ονειρεύθηκα ένα περίλαµπρο Σχολειό, κι αποφάσισα να θυσιάσω κάθε µου υλική 
ευζωία σε µια ψυχική µου ικανοποίηση".  Μίλτος Κουντουράς 
   Το σχολείο του µέλλοντος λειτούργησε στην Ελλάδα, κατά την τριετία 1927-1930, στο 
∆ιδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης µε ∆ιευθυντή το Μίλτο Κουντουρά. 
Αξιοποιώντας τα κείµενα του Μίλτου Κουντουρά, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
3ου Γενικού Λυκείου "Μίλτος Κουντουράς"  3lyknfil@sch.gr , και τις δικές σας ιδέες, 
περιγράψτε µας το Σχολείο που ονειρεύεστε. 
ΣΚΟΠΟΣ 
  Βασικός στόχος  είναι  να δώσει την ευκαιρία  στους µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της χώρας µας να καταθέσουν απροσχηµάτιστα τις ιδέες τους για το σχολείο των 
ονείρων τους.  Στη συνέχεια, στόχος µας  είναι  να δηµοσιοποιηθεί το όραµα των µαθητών, για 
να δώσει την ευκαιρία να ξεκινήσει µια γόνιµη συζήτηση στην ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα, ώστε να υλοποιηθεί το όραµά τους και να µην αρκεστούµε  πάλι σε ευχολόγια, 
αλλά να φανούµε αντάξιοι συνεχιστές του πρωτοπόρου δασκάλου ΜΙΛΤΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ,  
προς τιµή του οποίου γίνεται αυτός ο διαγωνισµός. Γι' αυτό  το λόγο, µεταξύ άλλων 
πρωτοβουλιών, προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση  στην οποία θα προσκληθούν η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα παιδαγωγικά τµήµατα των 
πανεπιστηµίων και  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών , γονέων και µαθητών. 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν µαθητές Α, Β, Γ, Γυµνασίου και Α, Β, Γ, 
Λυκείου(Γενικού, ΕΠΑΛ  και  Εσπερινού) όλης της χώρας. 
2.Τα κείµενα των µαθητών  πρέπει:                                                                                                                            
-να είναι ατοµικές εργασίες (συλλογικές εργασίες δεν θα αξιολογηθούν)                                                                                                                                                    
- να έχουν έκταση έως  1500 λέξεις                                                                                                                         
-να είναι ανέκδοτα και αδηµοσίευτα                                                                                                                       
- να διακρίνονται από πρωτοτυπία,  λεκτική  αρτιότητα και από την ικανότητα οργάνωσης και 
τεκµηρίωσης της σκέψης τους.                                                                                                                                                
-να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφηµένα αντίτυπα σε µορφή word, µε γραµµατοσειρά 
Times New Roman , µέγεθος γραµµάτων 12 και µε αρίθµηση στο µέσο του κάτω µέρους της 
κάθε σελίδας                                                                                                                                                                         
3.Προκειµένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να 
αναγράψουν στο πάνω µέρος κάθε σελίδας και των πέντε αντιτύπων ένα ψευδώνυµο ή µία 
φράση 2-8 λέξεων και τη λέξη Γυµνάσιο ή Λύκειο(χωρίς να αναφέρουν συγκεκριµένο 
Γυµνάσιο ή Λύκειο)  αναλόγως της βαθµίδας στην οποία φοιτούν.                                                                     
4. Μαζί µε τα πέντε αντίτυπα οι µαθητές οφείλουν να αποστείλουν ψηφιακό αντίγραφο του 
δοκιµίου σε µορφή αρχείου κειµένου αποθηκευµένο σε CD µε αναγραµµένο πάνω του το 
ψευδώνυµο ή µία φράση 2-8 λέξεων και τη λέξη Γυµνάσιο ή Λύκειο. 
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5.Το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
µαθητή και το όνοµα του σχολείου πρέπει να περιέχονται σε µικρό κλειστό φάκελο στο 
εξωτερικό µέρος του οποίου να αναγράφεται µόνο το ψευδώνυµο ή µία φράση 2-8 λέξεων  και 
η λέξη Γυµνάσιο ή Λύκειο. 
6.Τα πέντε αντίτυπα του δοκιµίου-έκθεσης  µαζί µε το CD και ο µικρότερος φάκελος µε τα 
πραγµατικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν έως την  31η Μαρτίου 2015 (σφραγίδα 
ταχυδροµείου)  στη  διεύθυνση:    3ο ΓΕ.Λ  Νέας Φιλαδέλφειας "Μίλτος Κουντουράς",  
Θεσσαλονίκης & Λαχανά, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342, ΑΤΤΙΚΗΣ µε την ένδειξη: για το 
διαγωνισµό γραπτού δοκιµίου "Μίλτος Κουντουράς". Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου στη 
θέση του αποστολέα να αναγραφεί µόνο το ψευδώνυµο  ή µία φράση 2-8 λέξεων και η λέξη 
Γυµνάσιο ή Λύκειο. 
7. Τα υποβαλλόµενα κείµενα δεν επιστρέφονται.  
8.Τα δοκίµια-εκθέσεις  θα αξιολογηθούν µέχρι 30/04/2015 από 15µελή επιτροπή 
αποτελούµενη από σχολικούς συµβούλους, διευθυντές σχολικών µονάδων και εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, 
προκειµένου να αξιολογηθεί διαθεµατικά το όραµα των µαθητών και να εξασφαλιστεί η 
αντικειµενικότερη δυνατή αξιολόγησή τους. (Σηµειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω συµµετέχουν 
αφιλοκερδώς και ότι η όλη διαδικασία δε θα βαρύνει οικονοµικά τα δηµόσια ταµεία)  
9.Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 3ου ΓΕ.Λ  Νέας Φιλαδέλφειας 
"Μίλτος Κουντουράς" 3lyknfil@sch.gr  µέχρι 05/05/2015 
10. Σε όλους, όσοι λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής , ενώ στους 
τρεις πρώτους κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας (Γυµνάσιο-Λύκειο) θα απονεµηθούν έπαινοι 
διάκρισης και βιβλία.  
11.Η απονοµή των βραβείων θα λάβει χώρα το πρώτο  δεκαπενθήµερο του Μαΐου. Με τη 
δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων θα προσδιοριστεί επακριβώς η ηµέρα και ο τόπος της 
εκδήλωσης για την απονοµή των βραβείων. 
12.Το σχολείο θα προβάλει τις ιδέες των µαθητών και σε ειδική έντυπη και ηλεκτρονική 
έκδοση. 
Σηµαντική επισήµανση: θέλοντας  να αξιοποιήσουµε  κάθε µορφή δηµιουργικής έκφρασης των 
µαθητών, δίνουµε τη δυνατότητα σε όσους µαθητές επιθυµούν να αποστείλουν, εκτός 
διαγωνισµού,  τις ιδέες τους σε όποια µορφή αυτοί επιθυµούν. Για παράδειγµα :  µουσική, 
τραγούδι, χορός, θεατρικό δρώµενο, θεατρικό παιγνίδι, πλαστικές τέχνες: ζωγραφική, σχέδιο, 
grafiti, ψηφιδωτό ,υφαντουργία, αγγειοπλαστική, κεραµική, γλυπτική,  χαρακτική, κατασκευές 
κ.α /Τέχνη του λόγου :Ποίηση, Παραµύθι-Εικονογραφηµένο παραµύθι, Νουβέλα, Μύθος, 
∆οκίµιο / Αnimation, Video / digital storytelling, κόµικ/ γελοιογραφίες , Ιστολόγια ( blogs), 
wiki, λογισµικά, ιστοσελίδες κ.α  
Πληροφορίες: Καραµήτρος ∆. τηλ.210-2586563   210-2514850   210-2513455  
 

 

 

 


