
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 15-12-2010  

 

Σήµερα Τετάρτη 15 ∆εκεµβρίου 2010, συνεδρίασε στο γραφείο 1094 

της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ η επιτροπή που συστάθηκε από 

την Υφυπουργό Παιδείας ∆.Β.Μ.Θ, για την αξιολόγηση των έργων των 

µαθητών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό δηµιουργίας αφίσας του Εθνικού 

Μαθητικού ∆ιαγωνισµού της Ευρωπαϊκής ∆ράσης eTwinning, µε θέµα: «Η 

Καταπολέµηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού». 

Παρευρέθησαν όλα τα µέλη της επιτροπής.  

Κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων έργων  η Επιτροπή : 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Ότι θα ήταν παιδαγωγικά ορθότερο να υπάρξουν δύο επίπεδα 

αξιολόγησης των έργων των µαθητών (Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια). Το 

σκεπτικό για την απόφαση αυτή στηρίχτηκε στο ότι µαθητές διαφορετικών 

βαθµίδων αντιλαµβάνονται διαφορετικά το θέµα του διαγωνισµού, διαθέτουν 

διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες ανάλογα µε την ηλικία τους καθώς 

επίσης και στο ότι µια συνολική αξιολόγηση των έργων δεν θα ήταν δίκαιη και 

θα είχε ως αποτέλεσµα να απορριφθούν αξιόλογες προσπάθειες. Προτείνει 

λοιπόν να δοθούν  αντίστοιχα 2 βραβεία και 4 έπαινοι , βραβεύοντας  

περισσότερες αξιόλογες συµµετοχές και δίνοντας κίνητρα σε όλες τις βαθµίδες 

(Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο)    

Επίσης ζητήθηκε από τα οργανωτικά µέλη του διαγωνισµού να 

χορηγηθούν στην Επιτροπή  οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αφορούν τα 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα των έργων. 

 

Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού έχουν ως εξής: 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  

Βραβείο δίνεται στο έργο µε αριθµό 39 του ∆1 τµήµατος του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ µε θέµα : «Όλα τα παιδιά της γης έχουν 
δικαίωµα στη ζωή.» 



Έπαινος δίνεται στο έργο µε αριθµό 14 του µαθητή Λεονάρδου Κόγια του 
10ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ µε θέµα : «Poverty». 

Έπαινος δίνεται στο έργο µε αριθµό 57 της Οµάδα µαθητών (13 µαθητές) και 
η Βοηθός της τάξης Παπαδάκη Αργυρή του Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ µε θέµα : «Μοιάζουµε ∆ιαφορετικοί... Αλλά Αισθανόµαστε 
τα Ίδια». 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

Βραβείο δίνεται στο έργο µε αριθµό 42 της Β Γυµνασίου  (16 µαθητές) του 
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ µε θέµα : «πενία - παιδεία – εγκατάλειψη». 

Έπαινος δίνεται στο έργο µε αριθµό 33 της Μουρτίδου Ελευθερίας του 6ου 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ µε θέµα : «Poverty will kill us». 

Έπαινος δίνεται στο έργο µε αριθµό 31 Του Κλαούντιο Μίτα του 6ο ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ µε θέµα : «without words». 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: 

 

Αρβανίτη Χρυσάνθη του Θεοδώρου ΠΕ 08 

 

Δουβανά Αναστασία του Λεωνίδα ΠΕ 08 

 

Λιβανού Σοφία του Νικολάου ΠΕ 08 

 

Παπαλεξάνδρου Κωνσταντίνα του Αλεξάνδρου ΠΕ 08 

 

Σαρρής Δημήτριος του Παναγιώτη ΠΕ 08 


