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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και  η  Ένωση για την 

Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση αποφάσισαν, στα πλαίσια των Αγώνων 

Αυθόρμητου Λόγου, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020 

(και ώρα 8.30-15.00), στον χώρο του σχολείου (Λέσβου 4, Νέα Σμύρνη), να 

οργανώσουν και κάποιες παράλληλες δράσεις,  με στόχο τη διάχυση και ανταλλαγή 

καλών πρακτικών και ιδεών στην εκπαιδευτική κοινότητα και απώτερο σκοπό την 

πολύπλευρη παιδεία των μαθητών μας 

Για τον σκοπό αυτό την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δύο δράσεις: 

Α. Διαγωνισμός μαθητικής εικαστικής αφίσας (αν και εφόσον συγκεντρωθεί φυσικά 

ικανός αριθμός έργων). Απευθύνεται μόνο στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στους 

αγώνες του αυθόρμητου λόγου. Κάθε σχολείο που θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά για την 

συμμετοχή του στους αγώνες (έως τις 20 Φεβρουαρίου) θα μπορεί να υποβάλει 

προαιρετικά στον διαγωνισμό αφίσας 1-3 ατομικές ή ομαδικές συνθέσεις, με 

οποιαδήποτε υλικά και τεχνικές, σε χαρτόνι ή κανσόν, μεγέθους Α3. Στο κάτω μέρος 

του έργου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευδιάκριτα: το όνομα του μαθητή 

ή των μαθητών, που το φιλοτέχνησαν, η τάξη φοίτησής τους, η σχολική χρονιά και το 

όνομα του σχολείου τους.  Τα έργα θα προσκομίσουν οι συνοδοί καθηγητές των 

μαθητών την ημέρα των Αγώνων, προκειμένου να εκτεθούν στο χώρο του Π.Γ.Ε.Σ.Σ. 

Θέμα του διαγωνισμού: «Μια αλλαγή, που θες να δεις στον κόσμο και ο ρόλος σου 

σε αυτή». Κάθε σχολείο που θα αποφασίσει να συμμετάσχει παράλληλα και σε αυτόν, 

πρέπει να αποστείλει και ηλεκτρονικά τις αφίσες σε αρχείο PDF ή JPG στις παρακάτω 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις: elegonou@gmail.com  και xpapadaki@gmail.com, μέχρι  

20/02/2020.  

Β. Ανταλλαγή λογοτεχνικών βιβλίων  

Είτε οι μαθητές σας είναι βιβλιοφάγοι είτε όχι, μπορούν (και πάλι προαιρετικά) να 

έρθουν στους Αγώνες προσκομίζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο για νέους από τη 

βιβλιοθήκη τους, για να το ανταλλάξουν με ένα άλλο από την σχολική δανειστική  
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βιβλιοθήκη, που έχουν ιδρύσει οι μαθητές μας ή με κάποιο από τα βιβλία που θα 

φέρουν και οι μαθητές των άλλων σχολείων. Εξάλλου ένα από τα χαρακτηριστικά του 

Αυθόρμητου Λόγου  είναι και η λογοτεχνικότητά του. Επομένως είναι και αυτός ένας 

τρόπος για την προώθηση της φιλαναγνωσίας και ιδιαίτερα της αγάπης για τη 

Λογοτεχνία. Δεν νομίζετε; 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις 

υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Χριστίνα Παπαδάκη xpapadaki@gmail.com (για τον διαγωνισμό εικαστικής αφίσας) 

και Ελένη Γκόνου elegonou@gmail.com (για την δράση φιλαναγνωσίας) 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Η οργανωτική επιτροπή των Αγώνων 
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