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  Θέμα :  Διαγωνισμός  Ζωγραφικής αφίσας με θέμα «Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ »  
   Σε απάντηση του: 138732/Γ7/07-11-2012/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΚΠ 

 
  Σας ενημερώνουμε ότι η Αθλητική Ένωση ΙΚΑΡΟΣ Καλλιθέας σε συνεργασία με το Κολλέγιο Βακαλό 
Art&Design προκηρύσσουν διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα: «Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ » ο οποίος απευθύνεται σε 
μαθητές της  Γ΄ Τάξης των Λυκείων της Δ΄ Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αθήνας. Στόχος του διαγωνισμού είναι να 
ενισχυθεί η σχέση της μαθητικής νεολαίας τόσο με τον υγιή μαζικό αθλητισμό όσο και με τον πολιτισμό. 
  Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν εικαστικά έργα σε χαρτί 
διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 35Χ50 εκ., χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό (ξυλομπογιές, τέμπερες, 
λαδοπαστέλ, μολύβι, μελάνι κλπ.). Επιτρέπονται μικτές τεχνικές και κολλάζ.  Δεν θα γίνουν δεκτές εκτυπώσεις από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε τρισδιάστατα έργα. Στην οπίσθια όψη των έργων θα αναγράφονται ευκρινώς το 
όνομα, το επίθετο, η τάξη του μαθητή καθώς και τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτά (τίτλος σχολείου - 
πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση  – τηλέφωνο- FAX). Τα έργα δεν θα επιστραφούν. 
   Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Λύκεια της Δ΄ Αθήνας έως και την 15η Μαρτίου 2013. Οι μαθητές θα 
φιλοτεχνήσουν τα έργα τους στο σχολείο υπό την επιτήρηση εκπαιδευτικού, ο οποίος στη συνέχεια θα  παραδώσει 
τα έργα  των μαθητών στον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου. Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων θα επιλέξουν 
έως πέντε (5) έργα που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο.  Τα έργα αυτά θα συσκευασθούν όλα μαζί σε φάκελο όπου 
θα αναγράφεται το όνομα του σχολείου και θα  παραδοθούν στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας, οδός Ομήρου 
34-Νέα Σμύρνη, στην Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ΄ Αθήνας κα Τερέζα Γιακουμάτου (τηλ. 210 9310 767) έως 
την 29η Μαρτίου 2013, από όπου θα παραληφθούν από εκπρόσωπο της Αθλητικής Ένωσης ΙΚΑΡΟΣ. 
   Επιτροπή αποτελούμενη από  δύο στελέχη της Αθλητικής Ένωσης ΙΚΑΡΟΣ Καλλιθέας, δύο καθηγητές 
του Κολλεγίου Βακαλό Art & Design και ένα εκπρόσωπο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού θα 
επιλέξει τριάντα (30) έργα από το σύνολο όσων υποβλήθηκαν, τα οποία θα λάβουν τιμητική διάκριση από την 
Αθλητική Ένωση Ίκαρος Καλλιθέας και θα εκτεθούν σε κατάλληλο χώρο.  Σε ειδική τελετή βράβευσης που θα γίνει 
στα τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου 2012 θα απονεμηθούν από τη Διεύθυνση του Κολλεγίου Βακαλό τρία 
βραβεία, τα οποία θα συνοδεύονται από τις ακόλουθες υποτροφίες: 
 
1) μία υποτροφία 50%για το πρώτο έτος του τριετούς προγράμματος Bachelor of Arts στον τομέα Γραφιστικής ή 
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου 
2) μία υποτροφία 100% για το μονοετές εργαστήριο ζωγραφικής 
3) μία υποτροφία 50% για το μονοετές εργαστήριο ζωγραφικής 
 
   Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. 
  Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων στα 
οποία απευθύνεται ο διαγωνισμός. 
 
                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
  
                                   
                                                                                                 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

 

  

 

 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 151 80, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Πηνελόπη Σακκοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 344 3023 
FAX: 210 344 3296  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 

ΠΡΟΣ:  

 1. Περιφερειακή  Δ/νση Εκπ/σης Αττικής 
 2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
 3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας      
 4. Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  

κα  Τερέζα Γιακουμάτου 
 5.Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Δ΄ Αθήνας       
(μέσω της Δ/νσης Εκπαίδευσης) 

   

  ΚΟΙΝ: Αθλητική Ένωση ΙΚΑΡΟΣ Καλλιθέας 
  Λεωφ. Αμφιθέας 167 – Π. Φάληρο 175 63 
  Υπόψη κ. Δώρη Αυγερινόπουλου 
 
 
 
 
 
 
     

Μαρούσι, 14-11-2012 
Αρ.Πρωτ.: 142299/Γ7 
 


