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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ου Ετήσιου Διαγωνισμού Μαθητικού Εντύπου  

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου  

  

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου με ιδιαίτερη 

υπερηφάνεια ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του «2ου Ετήσιου Διαγωνισμού Μαθητικού 

Εντύπου» στον οποίο συμμετείχαν σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Βορείου 

Αιγαίου, με έντυπα που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους και μέχρι το 

μήνα Μάιο 2014.  

  Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού υπήρξε η ανάδειξη και επιβράβευση των μαθητικών 

εντύπων που παράγονται από τους φοιτούντες μαθητές πολλών σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς 

μας με τη συνδρομή και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας. Κριτήρια αξιολόγησης αποτέλεσαν 

η πρωτοτυπία, η δημιουργικότητα, η ποικιλία της ύλης, η τήρηση των κανόνων αισθητικής, η 

ενασχόληση με καίρια κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, η καλή χρήση της γλώσσας κ.ά.      

Στα πλαίσια διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή με την 

υπ. αριθμ. πρωτ. 3298/27-5-2014 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, κας Παπαδανιήλ, η οποία κλήθηκε να αξιολογήσει τα έντυπα, με 

γνώμονα τα παραπάνω κριτήρια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης διαπιστώθηκε 
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εντυπωσιακή αύξηση στον αριθμό των υποβληθέντων εντύπων (κυρίως προερχόμενα από Δημοτικά 

σχολεία), καθώς και αξιόλογη ποιότητα περιεχομένου. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

συνεκτίμησης όλων των παραγόντων, τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν ομόφωνα στα ακόλουθα:  

 

 να απονείμουν βραβεία στα εξής μαθητικά έντυπα: 

α) για την κατηγορία των Δημοτικών Σχολείων: 

 1ο βραβείο στο μαθητικό έντυπο «ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ τα καμώματα», της Ε2 τάξης του 10ου Δ.Σ. 

Μυτιλήνης 

 2ο βραβείο στο μαθητικό έντυπο «ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ», της ΣΤ’ τάξης του 2ου Δ.Σ. Αγ. Κηρύκου 

Ικαρίας 

 3ο βραβείο στο μαθητικό έντυπο «η εφημεριδούλα μας», του Σχολικού Κέντρου Καρδαμύλων 

Χίου. 

β) για την κατηγορία των Λυκείων: 

 1ο βραβείο στο μαθητικό έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ-σεις», του 5ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης 

«Βενιαμίν ο Λέσβιος» 

 2ο βραβείο στο μαθητικό έντυπο «ΤΑΡ-ΑΞΙΕΣ», του ΕΠΑΛ Μούδρου Λήμνου 

 3ο βραβείο στο μαθητικό έντυπο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ», του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού 

Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

γ) για την κατηγορία ηλεκτρονικής εφημερίδας βραβείο λαμβάνει: 

 το ηλεκτρονικό έντυπο «Μακρύ σοκάκι» (4ο τεύχος), του Λυκείου Πολιχνίτου Λέσβου  

 

 Ειδική διάκριση λαμβάνουν: 

 τα μαθητικά έντυπα «ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ», «ζωηρά Μολύβια», «Να σου πω μια ιστορία;»  

      και «VISITING EUROPEAN CITIES (a travel guide)», των Β1, Β2, ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεων του 1ου Δ.Σ.            

      Καρλοβάσου Σάμου  

 το μαθητικό έντυπο «το μαθητούδι», του 2ου Δ.Σ. Χίου  

 το μαθητικό έντυπο «Ο ΠΙΝΑΚΑΣ», της Β’ τάξης του Δ.Σ. Λ. Θερμής Λέσβου   

 το μαθητικό έντυπο «Η ΠΕΜΠΤΗ ΦΩΝΗ», της Ε2 τάξη του 3ου Δ.Σ. Μυτιλήνης  

 το μαθητικό έντυπο «Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», του Δ.Σ. Μήθυμνας Λέσβου   

 το μαθητικό έντυπο «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ», του Τ.Ε. του 4ου Δ.Σ. Μυτιλήνης   

 το ηλεκτρονικό έντυπο «Οι σκέψεις μας», του 4ου Γυμνασίου Μυτιλήνης  

 

 Τιμητικό έπαινο λαμβάνουν: 
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 το μαθητικό έντυπο «Η Τρελοπαρέα γράφει…!», της ΣΤ’ τάξης του Δ.Σ. Ταξιαρχών Λέσβου 

 το μαθητικό έντυπο «Αναπολώντας μια δημιουργική χρονιά…», του Δ.Σ. Παλαιοκήπου Λέσβου 

 το μαθητικό έντυπο «Το μαθητικό Περιοδικό για τα αστέρια της τάξης μας», της ΣΤ’ τάξης του    Δ.Σ.  

       Παναγιούδας Λέσβου 

 το μαθητικό έντυπο «ο γύρος του κόσμου σε μια εφημερίδα!», της ΣΤ2 τάξης του 3ου Δ.Σ. Χίου  

 το μαθητικό έντυπο «τα πανωβαθιωτάκια», της ΣΤ’ τάξης του Δ.Σ. Βαθέος Σάμου 

 το μαθητικό έντυπο «παιδικός κόσμος», του Δ.Σ. Μεσοτόπου Λέσβου 

 το μαθητικό έντυπο «ο μαθητόκοσμος του 7ου», του 7ου Δ.Σ. Χίου 

 το μαθητικό έντυπο «ο κόσμος του παιδιού», των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του 9ου Δ.Σ. Μυτιλήνης  

 

  Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσουμε θερμά τους 

αθλοθέτες μας και, συγκεκριμένα, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον εκδοτικό οίκο «Αιολίδα» και 

τις τοπικές εφημερίδες «ΕΜΠΡΟΣ», «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» από τη 

Λέσβο, «ΠΟΛΙΤΗΣ» και «ΑΛΗΘΕΙΑ» από τη Χίο και «ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» από τη Σάμο, οι οποίοι με τα 

έπαθλα και τη στήριξή τους χαρίζουν προστιθέμενη αξία και αίγλη στο θεσμό.  

 

            Κλείνοντας, εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές των σχολικών μονάδων 

Βορείου Αιγαίου οι οποίοι έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Μαθητικού Εντύπου Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου πνευματικού 

έργου απαιτεί αρκετές ώρες προσωπικής και ομαδικής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει 

συνδυασμό ικανοτήτων, δεξιοτήτων, πολύπλευρης ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.  Τα παιδιά 

μας έχουν το δικό τους μοναδικό τρόπο να εκφράζονται δημιουργικά, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν στο 

πλευρό τους άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την παροχή πλούσιας κοινωνικής μόρφωσης. Θα 

πρέπει, λοιπόν, να συγχαρούμε και τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς χάρη στη στήριξη των 

οποίων κατάφεραν τα παιδιά μας να σχεδιάσουν, να «οικοδομήσουν» και να εμπλουτίσουν τα 

πονήματα αυτά.  

   

 
  
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
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