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Προς:
■ Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Κρήτης
■ Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Κρήτης 
(δια των οικείων Διευθύνσεων)

■ Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας & 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής 
Κρήτης

■ Υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων & 
Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 
ΠΕ & ΔΕ Κρήτης (δια των οικείων 
Διευθύνσεων)

Θέμα: «3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός "Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια"»

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Φ15/63280/Δ2/14-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «3 ος 
Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια»

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί/ες εκπαιδευτικοί,

Στους δρόμους γίνεται ένας «πόλεμος»· τα θύματα είναι πολλά και οι τραυματίες 

περισσότεροι. Αυτή τη θλιβερή «πρωτιά» που έχει η Ελλάδα πρέπει να τη χάσει και 

προσπαθούμε και μέσα από τα σχολεία να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά και αυτά με την 

σειρά τους να «οδηγήσουν» τους μεγαλύτερους στις σωστές στάσεις και συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης και ο «Πανελλήνιος Συλλόγος Αρωγής και 

Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων -  Ο Άγιος Χριστόφορος» σε 

συνεργασία και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν τον 3ο Διεθνή Μαθητικό -  Φοιτητικό Διαγωνισμό με θέμα:
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«Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια -Ας συμβάλλουμε όλοι για να χάσουμε την πρωτιά... 

στα τροχαία δυστυχήματα».

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να ευαισθητοποιηθείτε και να συμμετέχετε σε αυτή την 

προσπάθεια, που έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με το με αριθμ. πρωτ. 36408/Δ2/02-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία πρωτότυπου υλικού πολυμέσων ενός εκ των 

παρακάτω κατηγοριών:

■ νϊάθο-^ϊρ σε μορφη ΜΡ4, διάρκειας έως 60 δευτερόλεπτων.

■ Ηχητικό μήνυμα σε μορφή ΜΡ3, διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων.

■ Αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή Ρ^Ρ, μεγέθους Α2.

και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών των μαθητών και των μαθητριών 

την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του Διαγωνισμού παρέχονται στην 

ιστοσελίδα ΜΜΜ.ροΙθηΐ35Ρ3^^ και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο θ- 

Γηθίΐ: ροΙθηΐ35@ήοΐη3ίΙχοη. τηλέφωνο 6978007735 (κ. Πολέντας).

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες αποστέλλεται το παρόν να το 

δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης τους.

Συνημμένα:

3 Αφίσες του Διαγωνισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α' 

Διοικητικών Υποθέσεων 
Ανδρεαδάκη Βασιλεία
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Είσαι μαθητής δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, σπουδαστής ή φοιτητής; 
Σε ενδιαφέρει το θέμα της πρόληψης των τροχαίων δυστυχημάτων 
και πιστεύεις ότι μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην μείωση τους;

Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε θύματα από 
τροχαία δυστυχήματα σε αναλογία πληθυσμού.

Βοήθησε κι εσύ να χάσουμε αυτή τη θλιβερή πρωτιά!!!!
Πάρε τώρα μέρος μόνος σου ή με την παρέα σου στον 3ο Διεθνή μαθητικό - φοιτητικό 
διαγωνισμό πολυμέσων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων 
Περιφέρειας Κρήτης «Ο  Ά γ ιο ς  Χριστόφορος>> (ροΙθηΐδερθΓ^.ννθθόΙγ.εοιπ), 
και στείλε το μήνυμά σου σε όλους.

Όλοι μαζί μπορούμε να πεεύχουμε Γη μείωση των 
τροχαίων δυστυχημάτων στην χώρα μας.

Έναρξη υποβολής συμμετοχών: 15 Δεκεμβρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 
Έναρξη ψηφοφορίας μέσω 5Μ5 από 1/7/2016 έως 30-9-2016
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• ροΙθπΐ35ρ3Γΐ<.\Λ/θθΙ)ΙγΌθΐτι ·  39οηίζοιπ3Ϊ.οάίΙ<ΐ.35ί3ΐθΪ3@9™3·Ι·£°™ και στο τηλέφωνο: 697 8007735
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Πολυμέσων για μαθητές και σπουδαστές

θέμα:
Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια
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νΐάθο, Ήχος, Αφίσα



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΓΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ^

Κ'λαΡΙ* ι 1 ί Β  11
ψ{ · — 1 : ί  ί κ Λ Ι Μ | \&\·

■ΚV ·
ί  ■I ■ ν  ΐ : . ·  ■ κνι ■ ■ ΊρΕψτιο̂ ρ\1]

Ι^ΑΘΗΤΙΚΟΣ,-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ.

Πάρε τώρα μέρος μόνος σου ή με την παρέα σου στον 3ο Διεθνή μαθητικό - φοιτητικό 

διαγωνισμό πολυμέσων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων 

Περιφέρειας Κρήτης «Ο  Ά γ ιο ς  Χριστόφορος>> (ροΙθηίθδρθΓ .̂ννθθόΙγ.οοηΓΐ), 

και στείλε το μήνυμά σου σε όλους.
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