
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, με αφορμή τον 
φετινό εορτασμό από την UNESCO των 2400 χρόνων από τη γέννηση του 
μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Αριστοτέλη, ο οποίος έζησε και στον τόπο μας 
διδάσκοντας στην περίφημη σχολή του -στην αρχαία Μίεζα (κοντά στη Νά-
ουσα)- και κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλους τοπικούς φορείς, δι-
οργανώνει στα πλαίσια των εφετινών ΚΒ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, τον 5Ο  «ΠΑΥΛΕΙΟ» 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με θέμα «στη Μακεδονία του παλιού καιρού». 
Σκοπός του είναι αφ’ ενός να δώσει την ευκαιρία στους μικρούς και μεγάλους 
μαθητές, να ερευνήσουν και να κάνουν κτήμα τους τα σχετικά με τη ζωή και 
το έργο του μεγάλου φιλοσόφου και αφ’ ετέρου να αναζητήσουν να γνωρί-
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Αρχικά μία υποεπιτροπή από εκπαιδευτικούς και ειδικούς συνεργάτες 
της Ιεράς Μητροπόλεως θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση όλων των συμμε-
τοχών και την επιλογή των καλύτερων από αυτών, δηλαδή πέντε για κάθε 
κατηγορία (ταινία, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικό, συλλογή φωτογραφιών) και 
για κάθε μία από τις σχολικές βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) δηλα-
δή 36 συμμετοχές (5Χ4Χ3=60), χωρίς ο αριθμός αυτός να είναι δεσμευτικός 
εφ’ όσον δεν κριθεί από την υποεπιτροπή η ύπαρξη αξιόλογων συμμετοχών 
σε κάποια από τις κατηγορίες και τις σχολικές βαθμίδες.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ου 
«ΠΑΥΛΕΙΟΥ» ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  η οποία με βάση την προ-
κριματική επιλογή και το γενικότερο πνεύμα του Διαγωνισμού θα διανείμει 
τις τιμητικές διακρίσεις ως εξής:

• 1ο, 2ο και 3ο βραβείο για κάθε κατηγορία και για κάθε μία από τις 
σχολικές βαθμίδες (3Χ4Χ3=36).
• 1ος, 2ος και 3ος έπαινος για κάθε σχολική βαθμίδα, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας (3Χ3=9).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η τελετή απονομής των τιμητικών διακρίσεων και των βραβείων θα 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εφετινών ΚΒ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, σε ειδική 
καλλιτεχνική εκδήλωση, την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης της οποί-
ας θα πληροφορηθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι από τη γραμματεία του 
Γραφείου Νεότητας.

Αναμνηστικά διπλώματα και δώρα θα απονεμηθούν και σε όλους τους 
μαθητές που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό ανεξάρτητα από τα αν θα 
προκριθούν ή όχι στα τελικά.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Τον όλο συντονισμό, την παρακολούθηση, την τελική παρουσίαση και 
την εν γένει διεκπεραίωση του 5ου «ΠΑΥΛΕΙΟΥ» ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ καθώς και των συναφών εκδηλώσεων προβολής, απονομής βραβείων 
κ.α. θα έχει το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας.

Ευχόμαστε σε όλους καλή συμμετοχή και καλή επιτυχία. 
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σουν και να αναδείξουν λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους 
και ιστορικά μνημεία, μέσα από τη δημιουργία είτε μικρού μήκους ταινία, είτε ντο-
κιμαντέρ, είτε διαφημιστικό σποτ, είτε συλλογή φωτογραφιών.  

ΠΡΟΒΟΛΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προβολή του Μαθητικού Διαγωνισμού και τη σχετική ενημέ-

ρωση και πληροφόρηση του κοινού:
• Θα αποσταλούν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοινώσεις 

σχετικές με τη διοργάνωση του Διαγωνισμού.
• Θα αξιοποιηθεί κυρίως ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητρο-

πόλεώς μας «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
• Θα αποσταλούν -μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης- σε όλα τα σχολεία (εντός των ορίων της Ιεράς Μη-
τροπόλεως) ανακοινώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, δηλώσεις συμμετοχής.

• Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις στους Ιερούς Ναούς και θα ενημε-
ρωθούν διεξοδικά τα παιδιά των ενοριακών κατηχητικών συνάξεων.

• Θα δίνονται όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις και σχετικές πληρο-
φορίες από το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την αξιολόγηση και βράβευση των μαθητικών συμμετοχών εγγυάται 

η ορισμένη από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και 
το Γραφείο Νεότητος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ου «ΠΑΥΛΕΙΟΥ» ΜΑ-
ΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η οποία αποτελείται: από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα (πρόε-
δρο), τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτη Αθηναγό-
ρα Μπίρδα, τον Υπεύθυνο του Γραφείου Νεότητος Αρχιμανδρίτη Διονύσιο 
Ανθόπουλο, τον Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Μοναχό 
Γεράσιμο Μπεκέ, τον Υπεύθυνο Διαδικτύου Αρχιμανδρίτη Παύλο Παπαδό-
πουλο και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΡΟΙ  &  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•  Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:

1. από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες 
της 4ης, της 5ης και της 6ης τάξης του Δημοτικού,
2. από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των τριών τάξεων του Γυμνασίου, του Λυκείου.

•  Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν με μία ή παραπάνω συμ-
μετοχές μαθητές και μαθήτριες από σχολεία που ανήκουν εκκλησιαστικά 
στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

•  Οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή: 1) μικρού μήκους ταινίας, 
2) μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, 3) διαφημιστικού σποτ (τουριστικού χαρα-
κτήρα) και 4) συλλογής φωτογραφιών. Όλα τα video (για τα τρία πρώτα) 
και το slideshow ή PowerPoint (για το τελευταίο) θα πρέπει να είναι μικρού 
μήκους (έως 15 λετπά της ώρας το καθένα). Επίσης θα πλαισιώνονται απα-
ραίτητα από ήχο και λόγο.

•  Όλες οι μορφές συμμετοχής θα βασίζονται θεματικά πάνω στο γενι-
κότερο πνεύμα του Διαγωνισμού. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να 
μην είναι προϊόντα αντιγραφής ή μετασκευής, αλλά αποτέλεσμα προσωπι-
κής έμπνευσης και προσπάθειας.

•  Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν -είτε ατομικά είτε 
ομαδικά (το πολύ έως 5 μαθητές/μαθήτριες ανά ομάδα)- στον Διαγωνισμό 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως συμπληρώνοντας σχετική ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή αποστέλ-
λοντας ταχυδρομικά συμπληρωμένες ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που θα 
μπορούν να προμηθευτούν από τα σχολεία ή τους Ιερούς Ναούς των ενορι-
ών τους, στη διεύθυνση: 

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
Γραφείο Νεότητος
Μητροπόλεως 30
59100 Βέροια

•  Οι δηλώσεις συμμετοχής και η παράδοση των έργων θα πρέπει να γί-
νει από την ημέρα προκήρυξης του Διαγωνισμού μέχρι την 13η Μαΐου 2016.

•  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως και τα τηλέφω-
να 2331504214 ή 6981033742 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10π.μ. 
– 1μ.μ. και 7μ.μ. – 9μ.μ..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  &  ΤΡΟΠΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


