
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
          

                        Θέμα : 18ος Διεθνής Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα 
    « Εθνικές Ενδυμασίες και Παραδοσιακοί Χοροί του λαού μου»  

Σε απάντηση του: αρ. πρωτ.: Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Γ7/338/02-01-2013 
 

Σας ενημερώνουμε ότι περιοδικό «Ο κόσμος της Τέχνης» (“The World of Art Magazine”), η Γκαλερί  
Έργων Τέχνης Νέων του Celje στη Σλοβενία και οι συνεργάτες της προκηρύσσουν τον 18ο Διεθνή Διαγωνισμό 
Έργων Τέχνης Νέων, με θέμα: « Εθνικές Ενδυμασίες και Παραδοσιακοί Χοροί του λαού μου»  

Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν τα έργα τους αφού πρώτα σκεφθούν: Ποιές είναι οι 
πολιτιστικές παραδόσεις που μας έχουν κληροδοτηθεί; Τι θα θέλαμε να διαφυλάξουμε για τις μελλοντικές 
γενιές; Θα πρέπει να επιλεγούν τα έργα που απεικονίζουν καλύτερα την ταυτότητα του λαού μας στο διάβα 
των αιώνων μέσα από εθνικές ενδυμασίες και παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας. Στην πίσω όψη του 
έργου σημειώσατε το όνομα της ενδυμασίας, του χορού, την χρονική περίοδο και τις περιστάσεις του 
κοινωνικού βίου, των οποίων αποτέλεσαν  αναπόσπαστο μέρος. 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε χωριστούς φακέλους, ανάλογα με την ομάδα ηλικίας 
των συμμετεχόντων που  θα αναγράφεται στον φάκελο ως εξής: 1η ομάδα: μαθητές έως 10 ετών (1st group: 
up to 10 years), 2η ομάδα: μαθητές 11-15 ετών (2nd group: from 11-15 years), 3η ομάδα: μαθητές 16-20 
ετών (3rd group: from 16-20 years) και να αποσταλούν μέχρι την 1η Μαρτίου 2013 στη διεύθυνση: 

»ZURM«   MIHAILO LIŠANIN  -  Lava 7 - (Grafika Gracer) -      SI-3000 CELJE -   SLOVENIA  
Οι διαστάσεις των έργων που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30×42 εκ. 

Επιτρέπεται η χρήση όλων των υλικών και τεχνικών σε χαρτί. Στην πίσω όψη του έργου πρέπει να 
αναγράφονται με κεφαλαία  γράμματα του λατινικού αλφαβήτου τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Όνομα (first name) Eπώνυμο (last name) - Ημερομηνία γέννησης (date of birth) – Ημερομηνία 
δημιουργίας του έργου (date that the art work was created) Όνομα διδάσκοντα (name of the mentor) 
Όνομα, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και e-mail του σχολείου (name, postal address and e-mail of the 
school) 

Τα έργα δεν θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε πασπαρτού. Τα βραβεία θα αποσταλούν με e-mail 
και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναγραφή του στην πίσω όψη του έργου. Τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και τον χώρο παρουσίασης των 
βραβευμένων έργων θα παρέχονται από την 1η  Απριλίου 2013 αποκλειστικά και μόνον στην ιστοσελίδα: 
www.celje.si/en/theworld-ofart και στο περιοδικό «World of Art Magazine» - τεύχος Φεβρουαρίου 2013.   

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι συμμετοχής τα έργα δεν θα κριθούν από την επιτροπή. Τα 
έργα που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν στους δημιουργούς τους και θα παραμείνουν στα αρχεία του 
περιοδικού The World of Art. Γλώσσα επικοινωνίας με τους διοργανωτές είναι η Αγγλική. 

 
               Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 

 
                                                                              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 
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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 

----- 

Μαρούσι, 09-01-2013 
Αρ.Πρωτ.: 2619/Γ7 
Βαθμός Προτερ.  

ΠΡΟΣ:  

http://www.celje.si/en/theworld-ofart

