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Α. Π.: Εισερχ. ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/12227/797
Ημ/νία: Εισερχ. 01/11/2016
Α. Π. Αποστολέα: 179205
Ημ/νία Αποστολής: 26/10/2016

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email
: akarvouni(5)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Καρβοόνη
Τηλέφωνο : 210 3442326

Μαρούσι,26 10-2016
Αρ. Πρωτοκόλλου: 179205

ΠΡΟΣ: Όλα τα Α.Ε.Ι.
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Θέμα: Διαγωνισμός σκίτσου με τίτλο «Ο πλανήτης του άλλου πλανήτης όλων μας »
Θα
θέλαμε
να
σας
ενημερώσουμε
ότι
το
Φόρουμ
Διαπολιησμικού
Διαλόγου/Πανεπιστημίο Πατρών και η Educartoon , διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαθητικό και φοιτητικό διαγωνισμό σκίτσου με τίτλο «Ο
πλανήτης του άλλου πλανήτης όλων μας».
Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας
2016 που έχει τίτλο «Ζώντας μαζί σε πολυπολιτισμίκές κοινωνίες: Σεβασμός, διάλογος,
αλληλεπίδραση» και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων της
χώρας, των σχολείων της Ομογένειας καθώς και σε φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να εκφραστούν
καλλιτεχνικά με τη «γλώσσα» του σκίτσου, να συζητήσουν για τη διαφορετικότητα των ατόμων
στις σύγχρονες πλουραλιστικές κοινωνίες και να αποτυπώσουν αναπαραστάσεις του ξένου και του
διαφορετικού δημιουργώντας έργα ατομικά ή ομαδικά (σκίτσα, γελοιογραφίες), τα οποία στη
συνέχεια θα αξιολογηθούν και θα εκτεθούν σε ηλεκτρονική έκθεση.
Τα έργα, ατομικά ή ομαδικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την 31η Ιανουάριου 2017
μέσω της σχολίκής/πανεπιστημιακής μονάδας
®
•

ηλεκτρονικά στο info(S)educartoon.gr
είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:ΕΟΙΙΘΑ(ΐΤΟΟΝ, Τ,Θ. 457, ΕΛΤΑ ΑΛΙΜΟΥ 2,
174 02, ΕΛΛΑΔΑ

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από Κριτική Επιτροπή που θα αποτελείται από ειδικούς
ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν μέχρι τις 28 Φεβρουάριου 2017 στον ιστότοπο της Educartoon και οι καλύτερες
εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση σε χρόνο και σε τόπο που θα ανακοινωθεί από την
Οργανωτική Επιτροπή.
Αναλυτικές πληροφορίες, οι όροι συμμετοχής καθώς και οι φόρμες της αίτησης συμμετοχής
και του καταλόγου συμμετεχόντων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Educartoon
( http://www.educartoon.gr) και του Διαπολιτισμικού φόρουμ (http://intercultural.upatras.gr).
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.
2.
3.
4.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. I Δ. Παντή
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Γ' Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας

