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ΑΓΩΝΕ ΣΕΧΝΗ 

 

Τα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ, με τθν ζγκριςθ του ΥΡΑΙΕΘ 

(Φ15/166675/Δ2/20-10-2015), διοργανϊνουν τουσ πανελλινιουσ 

μακθτικοφσ Αγϊνεσ Τζχνθσ, από τθν Ρζμπτθ 25 ζωσ και το Σάββατο                 

27 Φεβρουαρίου 2016. Οι Αγϊνεσ Τζχνθσ απευκφνονται ςε μακθτζσ 

γυμναςίου-λυκείου τθσ Ελλάδασ και τθσ Ομογζνειασ και αφοροφν το 

κζατρο, τθν ποίθςθ, τθ μουςικι (μουςικά  και χορωδιακά ςφνολα), τθ 

ηωγραφικι, τθ φωτογραφία και τθν παραγωγι video. Οι μακθτζσ κα 

ζχουν ζτςι τθ δυνατότθτα ςε ζνα περιβάλλον εκπαιδευτικό που 

διδάςκει και εξαςφαλίηει τον κακαρό και δίκαιο αγϊνα να 

καλλιεργιςουν και να αναδείξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν 

καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δθμιουργία και παράλλθλα να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ  τζχνθσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι. 

Οι Αγϊνεσ κα δϊςουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ όλων των 

ςχολείων να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά και να αναηθτιςουν 

δθμιουργικζσ και εποικοδομθτικζσ διόδουσ επικοινωνίασ. Θ ςυμμετοχι 

τουσ μάλιςτα ςε τζτοιουσ αγϊνεσ ενδυναμϊνει τθν ψυχολογία τουσ, 

βελτιϊνει τθν κοινωνικότθτά τουσ και αποτελεί μια ιδανικι ευκαιρία, 

για να ςυναντθκοφν, να επικοινωνιςουν και να δθμιουργιςουν. 

Άλλωςτε αποτελεί κοινι παραδοχι πωσ οι ςυγκεκριμζνοι αγϊνεσ 

ζχαιραν τθσ εκτίμθςθσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν όλα τα 

προθγοφμενα χρόνια, όταν διοργανϊνονταν από το Υπουργείο 

Ραιδείασ και θ μθ διοργάνωςι τουσ τα τελευταία χρόνια ζχει 

δθμιουργιςει ζνα δυςαναπλιρωτο κενό.  

Οι Αγϊνεσ κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ των Εκπαιδευτθρίων          

Ε. Μαντουλίδθ (12ο χλμ. EO Θεςςαλονίκθσ - Ν. Μουδανιϊν, Θζρμθ, 

Θεςςαλονίκθ), οι οποίεσ διακζτουν κζατρο 500 κζςεων,                            

τζςςερα υπερςφγχρονα κλειςτά γυμναςτιρια, εργαςτιρια 

καλλιτεχνικϊν, πλθροφορικισ, φυςικισ, χθμείασ, βιολογίασ, 

βιβλιοκικθ και ανοιχτά γιπεδα. 

Ακολουκοφν οδθγίεσ για τθ διοργάνωςθ και τθν κάκε κατθγορία 

χωριςτά. Οι οδθγίεσ και οι ςχετικζσ ανακοινϊςεισ κα είναι αναρτθμζνεσ 

και ςτθν ιςτοςελίδα των Εκπαιδευτθρίων (www.mandoulides.edu.gr), 

τθν οποία καλό είναι να τθν επιςκζπτεςτε, για να ενθμερϊνεςτε. 

 

  

ΑΓΩΝΕ 

 

Θεάτρου  

Ποίησης  

Μουσικής  

Ζωγραφικής  

Φωτογραφίας  

Video 

 

http://www.mandoulides.edu.gr/
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ΟΔΗΓΙΕ  

● Τα ςχολεία που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτουσ Αγώνες 

Σζχνης των Εκπαιδευτθρίων Ε. Μαντουλίδθ καλοφνται να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι θλεκτρονικά ζως τις 23 Δεκεμβρίου 2015, 

ςυμπλθρϊνοντασ τθ Δήλωση υμμετοχής (ΔΘΛΩΣΘ 1).  

● Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία κα ςταλοφν οι δθλϊςεισ είναι: 

secondary@mandoulides.edu.gr  

● Τα ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν ςτισ κατθγορίεσ: ποίθςθ, 

ηωγραφικι, φωτογραφία, video είναι απαραίτθτο να τθριςουν τισ 

προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ κακϊσ και τισ οδθγίεσ αποςτολισ.          

Θ διεφκυνςθ αποςτολισ είναι:  

 Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ 

12ο χλμ. Εκνικισ Οδοφ Θες/νίκθσ - Ν. Μουδανιϊν                      

Τ.Θ. 60151, Θεςςαλονίκθ, 57001 

● Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ που αφορά τθ διοργάνωςθ μπορείτε 

να επικοινωνείτε με τθν:  

 κ. Σοφία  Νικολουδάκθ, Κακθγιτρια Αγγλικισ Φιλολογίασ,  

  ΥπεφκυνθΡολιτιςτικϊν Ρρογραμμάτων, 

            T. 2310 474024, email: snikoloudaki@mandoulides.edu.gr 

● Σχετικά με τισ ανάγκεσ  τθσ κάκε κατθγορίασ μπορείτε να 

επικοινωνείτε με τουσ παρακάτω εκπροςϊπουσ τθσ οργανωτικισ 

επιτροπισ: 

 Θζατρο:  κ. Ακαναςία Φραγκίδου, Φιλόλογοσ 

  κ. Κωνςταντίνοσ Σφρρθσ, Φιλόλογοσ  

 Ποίηση:  κ. Ιωάννθσ ίγγασ, Φιλόλογοσ 

 κ. Θεόδωροσ Ηερβουδάκθσ, Φιλόλογοσ 

 Μουσικά σφνολα:    κ. Διμοσ Νικόπουλοσ, Κακθγθτισ 

  Μουςικισ 

 Χορωδιακά σφνολα:  κ. Ελζνθ Θεοδωρίδου, Κακθγιτρια  

  Γερμανικϊν, Διευκφντρια Χορωδίασ 

 Ζωγραφική/Φωτογραφία:  κ. Ελευκερία Στόικου, Κακθγιτρια 

  Καλλιτεχνικϊν   

 Video:  κ. Δθμιτρθσ Χατηάκθσ, Φιλόλογοσ  

● Κάκε ςχολείο δικαιοφται να δθλϊςει ςυμμετοχι ςε όςεσ κατθγορίεσ 

επικυμεί. 

● Στουσ μακθτζσ κα απονεμθκοφν  

 Τρία (3) βραβεία (Α’, Β’, Γ’)  

 Ζνα (1) βραβείο Κοινοφ  

 Βεβαιϊςεισ  ςυμμετοχισ. 

● Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν αναλυτικά ςε κάκε 

ςχολείο που κα δθλϊςει ςυμμετοχι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ   

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ  

ΜΑΘΗΣΡΙΕ 

http://www.mandoulides.edu.gr/dailynewsletters/20151022_at/Forma_Epikinonias_Schools.doc
http://www.mandoulides.edu.gr/dailynewsletters/20151022_at/Forma_Epikinonias_Schools.doc
mailto:secondary@mandoulides.edu.gr
mailto:snikoloudaki@mandoulides.edu.gr
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● Στο τριιμερο των Αγϊνων Τζχνθσ υποχρεωτικά κα ςυμμετάςχουν 

όςοι δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτισ κατθγορίεσ: κζατρο, μουςικά 

ςφνολα, χορωδιακά ςφνολα.  

● Επειδι πρόκεςθ του Εκπαιδευτθρίων αποτελεί θ προβολι  

βιντεοςκοπθμζνων αποςπαςμάτων των Αγϊνων, των βραβεφςεων 

και των επιμζρουσ εκδθλϊςεων ςτα ΜΜΕ, οι γονείσ των μακθτϊν/-

τριϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτουσ καλλιτεχνικοφσ αγϊνεσ 

παρακαλοφνται να υπογράψουν τθ Δήλωση υναίνεσης (ΔΘΛΩΣΘ 2). 

Οι δθλϊςεισ κα ςυγκεντρωκοφν από τουσ ςυμβοφλουσ-κακθγθτζσ 

και κα παραδοκοφν ςτθ Γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ τθν πρϊτθ 

μζρα των Αγϊνων.   

● Θ κριτικι επιτροπι κάκε διαγωνιςμοφ κα είναι 3μελισ και κα 

αποτελείται από εκπροςϊπουσ των γραμμάτων και των τεχνϊν. Τθν 

ευκφνθ για τθ ςυγκρότθςθ των κριτικϊν επιτροπϊν ζχει θ 

Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων. 

● Ππωσ προβλζπει ο κανονιςμόσ κα δοκοφν και βραβεία κοινοφ, κα 

παρακαλοφςαμε τα ςχολεία να φροντίςουν να προςκαλζςουν κόςμο 

ςτισ κεατρικζσ και μουςικζσ παραςτάςεισ, για ενκάρρυνςθ και 

υποςτιριξθ. 

● Τα ςχολεία που κα βραβευτοφν ςτισ κατθγορίεσ Θζατρο και 

Μουςικι κα πρζπει να ζχουν ζτοιμθ μια 8λεπτθ παρουςίαςθ για το 

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου. 

● Στόχοσ των Αγϊνων Τζχνθσ είναι θ δθμιουργία ενόσ κλίματοσ 

δθμιουργικοφ και ευχάριςτου, θ καλλιζργεια ενόσ πνεφματοσ 

ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ και θ κακιζρωςθ μιασ μεγάλθσ 

εκπαιδευτικισ γιορτισ τζχνθσ και πολιτιςμοφ. Για τον ςκοπό αυτό 

κρίνεται απαραίτθτθ θ παρουςία των μακθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια 

των Αγϊνων Τζχνθσ, όποτε είναι εφικτό, και όχι μόνο κατά τθν 

παρουςίαςθ του ςχολείου. 

● Το αναλυτικό πρόγραμμα των Αγϊνων Τζχνθσ κα αποςταλεί 

εγκαίρωσ ςτα ςχολεία που κα δθλϊςουν ςυμμετοχι, ενϊ οι οδθγίεσ 

κα αναρτθκοφν και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα των Εκπαιδευτθρίων: 

www. mandoulides.edu.gr. 

● Οι μακθτζσ πρζπει να καταλάβουν ότι δεν προετοιμάηονται μόνο για 

τθν Κριτικι Επιτροπι και για τθν ενδεχόμενθ βράβευςι τουσ, αλλά 

για να χαροφν τθ ςυμμετοχι τουσ μαηί με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, 

τουσ κακθγθτζσ τουσ, τθν τοπικι και τθν ευρφτερθ κοινωνία. Πλοι οι 

μακθτζσ μακαίνουν να παρακολουκοφν τθν παράςταςθ των 

ςυμμακθτϊν του ςχολείου τουσ και των άλλων ςχολείων, να 

δθμιουργοφν κριτιρια και να αξιολογοφν. Τζλοσ, τόςο οι 

εκπαιδευτικοί, όςο και τα μζλθ των Κριτικϊν Επιτροπϊν, πρζπει να 

ζχουν ςυνεχϊσ υπόψθ τουσ πωσ  οι μακθτικοί καλλιτεχνικοί αγϊνεσ 

ζχουν παιδευτικό χαρακτιρα και, επομζνωσ, ζχουν αναλάβει 

απζναντι ςτουσ μακθτζσ που παίρνουν μζροσ ςε αυτοφσ 

ςθμαντικότατο παιδαγωγικό ρόλο. 

ΚΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕΧΝΗ 

Ειδικότερα για τουσ Αγϊνεσ Τζχνθσ ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 

http://www.mandoulides.edu.gr/dailynewsletters/20151022_at/Ipefthini_Dilosi.pdf
http://www.mandoulides.edu.gr/dailynewsletters/20151022_at/Ipefthini_Dilosi.pdf
http://www.mandoulides.edu.gr/


 

   5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΑΣΡΟ 

● Θ διάρκεια τθσ παράςταςθσ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 60ϋ. Το κάκε 

ςχολείο οφείλει να χρονομετριςει τθν παράςταςθ τθσ κεατρικισ 

του ομάδασ και να μθν ξεφφγει χρονικά από τθ διάρκεια που κα 

δθλϊςει. 

● Θ επιλογι του ζργου είναι ελεφκερθ.  

● To ζργο του ςυγγραφζα που επιλζγεται για τθν παράςταςθ πρζπει 

να γίνεται ςεβαςτό και το ανζβαςμά του να μθν προδίδει το πνεφμα 

και τθν αιςκθτικι του. Αυτοςχεδιαςτικά κομμάτια μποροφν να 

παρεμβάλλονται ςτο κείμενο, αρκεί να διζπονται από το 

απαιτοφμενο ικοσ και τθν επιβαλλόμενθ αιςκθτικι. Οι ίδιεσ αρχζσ 

πρζπει να διζπουν και το ζργο που αποτελεί προϊόν πρωτότυπθσ 

ατομικισ ι ςυλλογικισ δθμιουργίασ των μακθτϊν. 

● Εάν το ζργο ανικει ςτο παγκόςμιο δραματολόγιο, πρζπει να 

προςεχκεί ιδιαίτερα θ επιλογι τθσ καλφτερθσ, κατά το δυνατό, 

νεοελλθνικισ μετάφραςισ του. Οι μακθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν 

τον μεταφραςτι, το όνομα του οποίου κα μνθμονεφεται και ςε 

οποιοδιποτε κείμενο ςυνοδεφςει τθν παράςταςθ. 

● Το κείμενο τθσ παράςταςθσ μπορεί να είναι ςπονδυλωτό ι 

ςυνδυαςμόσ αποςπαςμάτων διαφορετικϊν ζργων. 

● Κάκε ςχολείο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει  με  μία μόνο 

παράςταςθ. 

● Δεν υπάρχει ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθ κεατρικι ομάδα 

του ςχολείου, ςτθν οποία μποροφν να μετζχουν και μακθτζσ εκτόσ 

ςκθνισ για τθν υποςτιριξθ τθσ παράςταςθσ και τθν άρτια διεξαγωγι 

τθσ.  

ΟΔΗΓΙΕ 
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● Θα απονεμθκεί, επιπλζον για τθν κατθγορία αυτι, βραβείο 

καλφτερου θκοποιοφ, εκτόσ  των άλλων βραβείων, αν θ κριτικι 

επιτροπι το κρίνει απαραίτθτο. 

 

● Τα ςκθνικά καλό είναι να είναι ελαφρά και εφκολα ςτθ μεταφορά, 

για να εξυπθρετθκοφν καλφτερα οι ανάγκεσ διεξαγωγισ  των  

Αγϊνων. Ειδικότερα, τα ςκθνικά και τα κοςτοφμια όχι μόνο δεν 

χρειάηεται να γίνουν με ακριβά μζςα, αλλά είναι δυνατό να 

φιλοτεχνθκοφν και να καταςκευαςτοφν από μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ με φκθνό, λιτό και αφαιρετικό τρόπο,  χωρίσ να 

υςτεροφν ςε αιςκθτικι αξία και λειτουργικότθτα. Αυτό κα δϊςει 

επίςθσ τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ να 

αξιοποιιςουν τθ φανταςία, το εικαςτικό ι καταςκευαςτικό τουσ 

ταλζντο και τθ δθμιουργικότθτά τουσ και κα εκτιμθκεί κετικά από 

τθν Κριτικι Επιτροπι. 

● Πλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του ζργου (λόγοσ, κίνθςθ, μουςικι, 

ζκφραςθ, ςκθνογραφία, ενδυματολογία) πρζπει να ςυγκλίνουν προσ 

αυτό που αποτελεί τον ςτόχο μιασ παράςταςθσ, να μεταδϊςει 

δθλαδι τθ δραματικι ςυγκίνθςθ του ζργου ςτθν ψυχι τόςο των 

μακθτϊν τθσ κεατρικισ ομάδασ όςο και των κεατϊν.  

● Θ μουςικι επζνδυςθ τθσ παράςταςθσ μπορεί να είναι ηωντανι              

ι  θχογραφθμζνθ (playback).  

● Οι μακθτζσ τζλοσ πρζπει να χαροφν τθ ςυμμετοχι ςτθν ομαδικι 

κεατρικι δράςθ, να βιϊςουν τθν αυτοςχεδιαςτικι λειτουργία, να 

απελευκερϊςουν τθ φανταςία, τθ δθμιουργικότθτα και τθν 

ευρθματικότθτά τουσ.  

  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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ΠΟΙΗΗ 

 

● Οι μακθτζσ μποροφν να λάβουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ με ζνα ποίθμα 

ο κακζνασ ςε ζμμετρθ ι ελεφκερθ μορφι με κζμα: «Αυτόσ ο κόςμοσ 

ο μικρόσ, ο μζγασ!» (Οδυςςζασ Ελφτθσ, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», 1959). 

● Το ποίθμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ τριάντα (30) ςτίχουσ. 

● Κάκε ποίθμα υποβάλλεται ςε τζςςερα (4) δακτυλογραφθμζνα 

αντίτυπα.  

● Στα αντίτυπα και ςτον φάκελο αποςτολισ κα αναγράφονται τα 

ψευδϊνυμα των μακθτϊν, ενϊ, μζςα ςτον φάκελο αποςτολισ του 

ςχολείου, κα πρζπει να αναγράφονται ςε κλειςτό φάκελο τα 

ψευδϊνυμα, το ονοματεπϊνυμα και θ τάξθ των μακθτϊν που 

παίρνουν μζροσ. 

● Τα ποιιματα πρζπει να αποςταλοφν ςτα Εκπαιδευτιρια μζχρι τισ   

31 Ιανουαρίου.  

● Θ απονομι των βραβείων κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

απονομισ των βραβείων των Αγϊνων Τζχνθσ. 

 

  

ΟΔΗΓΙΕ 
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ΜΟΤΙΚΗ 

 

● Ωσ ορχιςτρα μπορεί να ςυμμετάςχει κάκε Οργανικό Σφνολο 

Μουςικισ (Ορχιςτρα Εγχόρδων, Μπάντα, Συμφωνικι Ορχιςτρα, 

Ορχιςτρα Ροικίλθσ Μουςικισ, Ορχιςτρα Ραραδοςιακισ Μουςικισ) 

● Ο αρικμόσ των μελϊν είναι ελεφκεροσ. 

● Το ρεπερτόριο είναι ελεφκερο. 

● Οι παρτιτοφρεσ κα κατατίκενται εισ τριπλοφν ςτθν Κριτικι Επιτροπι 

τθν θμζρα διεξαγωγισ των Αγϊνων Μουςικισ. 

● Διακζςιμοσ χρόνοσ παρουςίαςθσ:  15’. Θα τθρθκεί αυςτθρά. 

● Οι χορωδίεσ μπορεί να είναι όμοιων φωνϊν (2φωνεσ ι 3φωνεσ)         

ι μικτζσ χορωδίεσ.  

● Ο αρικμόσ των μελϊν είναι ελεφκεροσ. 

● Ρροαιρετικά μποροφν να ςυνοδεφονται από πιάνο ι να 

εμφανιςτοφν a capella. Δεν επιτρζπεται θ ςυνοδεία τθσ χορωδίασ 

από θλεκτρονικά μζςα αναπαραγωγισ μουςικισ (playback). 

● Κάκε ςχολείο είναι δυνατόν να ςυμμετάςχει και ςτισ δφο κατθγορίεσ 

χορωδιϊν (όμοιων και μικτϊν φωνϊν) αλλά όχι με δφο χορωδιακά 

ςφνολα του ίδιου είδουσ (π.χ. δφο χορωδίεσ όμοιων φωνϊν του 

ίδιου ςχολείου).                                                  

● Το ρεπερτόριο είναι ελεφκερο. 

● Οι παρτιτοφρεσ κα κατατίκενται εισ τριπλοφν ςτθν Κριτικι Επιτροπι 

τθν θμζρα διεξαγωγισ των Αγϊνων Μουςικισ. 

● Διακζςιμοσ χρόνοσ παρουςίαςθσ 15’. Θα τθρθκεί αυςτθρά. 

● Ωσ Μουςικό Σφνολο μπορεί να ςυμμετάςχει κάκε Μικτό Μουςικό 

Σφνολο που ςυνδυάηει τραγοφδι και οργανικι ςυνοδεία. 

ΟΔΗΓΙΕ 
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

ΟΔΗΓΙΕ 
ΜΟΤΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

ΟΔΗΓΙΕ 
ΟΡΧΗΣΡΑ 
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● Δεν επιτρζπεται θ ςυνοδεία ςυνόλων από θλεκτρονικά μζςα 

αναπαραγωγισ μουςικισ (playback). Επιτρζπεται θ χριςθ 

πολυμζςων (Θ/Υ κ.ά.), με τθν προχπόκεςθ ότι αυτά δεν 

αξιοποιοφνται ςε καμία περίπτωςθ ωσ υποβοικθμα του οργανικοφ 

μζρουσ (playback), αλλά ωσ ανεξάρτθτο θχθτικό υλικό ι μζροσ multi 

art εκτζλεςθσ (performance). 

● Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μελϊν είναι 3 άτομα. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ είναι 

ελεφκεροσ. 

● Το ρεπερτόριο είναι ελεφκερο. 

● Οι παρτιτοφρεσ (προαιρετικά) κα κατατίκενται εισ τριπλοφν ςτθν 

Κριτικι Επιτροπι τθν θμζρα διεξαγωγισ των αγϊνων μουςικισ. 

● Διακζςιμοσ χρόνοσ παρουςίαςθσ 15’. Θα τθρθκεί αυςτθρά. 

 

● Θ Κριτικι Επιτροπι αποτελείται από καταξιωμζνουσ μουςικοφσ 

εγνωςμζνθσ αξίασ και κάκε μζλοσ τθσ βακμολογεί χωριςτά 

ςφμφωνα με τα εξισ κριτιρια:  

 Ορκοτονία (Intonation) 

 Ερμθνεία (Interpretation) 

 Γενικι Εντφπωςθ (Total Impression). 

● Επίςθσ κα απονεμθκοφν, επιπλζον για τθν κατθγορία αυτι, Βραβείο 

Ρρωτότυπθσ Σφνκεςθσ και Βραβείο Ρρωτότυπθσ Διαςκευισ, αν θ 

Κριτικι Επιτροπι κρίνει ότι υφίςταται λόγοσ. 

● Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να ςυμμετάςχει με ζνα και μόνο 

ςφνολο ςε κάκε κατθγορία των αγϊνων μουςικισ. 

● Οι παρτιτοφρεσ που ζχουν κατατεκεί εισ τριπλοφν ςτθν Κριτικι 

Επιτροπι, κα επιςτρζφονται ςτον υπεφκυνο του μουςικοφ ςχιματοσ 

μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ. 

 

 

  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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                                                        ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

● Θεματικό πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι «Αυτόσ ο κόςμοσ ο μικρόσ,              

ο μζγασ!» (Οδυςςζασ Ελφτθσ, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», 1959). 

● Κάκε μακθτισ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτουσ αγϊνεσ ηωγραφικισ με 

ζνα (1) μόνο ζργο. 

● Κάκε ςχολείο μπορεί να ςυμμετάςχει με τρία (3) ζργα. 

● Ο Διευκυντισ κάκε ςχολείου αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ του 

εςωτερικοφ διαγωνιςμοφ και τθν αποςτολι των ζργων ςτα 

Εκπαιδευτιρια  Ε. Μαντουλίδθ με ταχυμεταφορά (courier), αμζςωσ 

μετά το τζλοσ του διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν από 

τθν Κριτικι Επιτροπι.  

● Τα ςτοιχεία των μακθτϊν κα πρζπει κατά τθν παράδοςθ των ζργων 

να καλυφκοφν από τον επιβλζποντα εκπαιδευτικό με αυτοκόλλθτθ 

μαφρθ ταινία, όμοια με αυτι των Ρανελλθνίων Εξετάςεων, 

προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί το αδιάβλθτο των Αγϊνων.  

● Κάκε μακθτισ που κα ςυμμετάςχει ςτουσ Αγϊνεσ, κα πρζπει ςτο 

πίςω μζροσ του ζργου να αναγράφει ευκρινϊσ με κεφαλαία 

γράμματα τα ςτοιχεία του: 

 Ονοματεπϊνυμο μακθτι 

 Σχολείο φοίτθςθσ 

 Τάξθ φοίτθςθσ. 

● Τα ζργα των μακθτϊν κα ςκαναριςτοφν πριν τθν αποςτολι τουσ και 

κα αποκθκευτοφν ςε cd ι usb, το οποίο κα υπάρχει εντόσ του 

φακζλου. 

● Θα πρζπει ςτον φάκελο των ζργων που κα αποςταλεί να υπάρχει 

ονομαςτικι κατάςταςθ των ςυμμετεχόντων. 

● Τα ζργα πρζπει να αποςταλοφν ςτα Εκπαιδευτιρια μζχρι και  τισ                   

23 Δεκεμβρίου. 

● Θ απονομι των βραβείων κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

απονομισ των βραβείων των Αγϊνων Τζχνθσ. 

ΟΔΗΓΙΕ 
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● Τα βραβευμζνα ζργα κα εκτίκενται ςτον χϊρο διεξαγωγισ των 

Αγϊνων. 

 

● Οι μακθτζσ κα πρζπει να δθμιουργιςουν το ζργο τουσ εξ ολοκλιρου 

μζςα ςτον χϊρο  και τον χρόνο διεξαγωγισ των Αγϊνων που κα 

ορίςει ο Διευκυντισ του ςχολείου.  

● Απαγορεφονται τα προςχζδια, θ χριςθ προτφπου από το οποίο κα 

αντιγράφεται το ζργο και οι παρεμβάςεισ πάνω ςτο ζργο από τουσ 

επιβλζποντεσ εκπαιδευτικοφσ ι από τρίτα πρόςωπα. 

● Το υλικό, πάνω ςτο οποίο κα ηωγραφίςουν τα ζργα τουσ κακϊσ και 

τα χρϊματα που κα χρθςιμοποιιςουν, κα πρζπει να τα ζχουν 

προμθκευτεί οι ίδιοι οι μακθτζσ. 

● Οι μακθτζσ κα ηωγραφίςουν τα ζργα τουσ πάνω ςε χαρτί τφπου 

ακουαρζλασ ι τφπου sheller-ςχεδίου, οι διαςτάςεισ του οποίου κα 

πρζπει να είναι 35 x 50cm ι 50 x 70cm. 

● Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλα τα παρακάτω υλικά: 

υδατοχρϊματα, όπωσ τζμπερα, γκουάσ (gouach) και ακρυλικά 

χρϊματα, παςτζλ, μολφβι, κάρβουνο, ςινικι μελάνθ, μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιζσ, μαρκαδοράκια ψιλά κ.ά.  Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν 

λαδομπογιζσ.  

● Οι μακθτζσ, που κα προτιμιςουν αςπρόμαυρθ εκτζλεςθ του ζργου 

τουσ, μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα προαναφερκζντα υλικά, 

αλλά ςτθν περίπτωςθ του μολυβιοφ, καλό κα ιταν να 

χρθςιμοποιιςουν μαλακά μολφβια Β5 ι  Β6, τα οποία  γράφουν 

αρκετά ζντονα, ϊςτε το αποτζλεςμα να φαίνεται καλυτζρα ςτθν 

φωτογράφιςθ και ςτθν εκτφπωςθ που κα ακολουκιςουν.  

● Θ δθμιουργία των ζργων κα γίνει  με τθν τεχνικι τθσ ηωγραφικισ 

κακϊσ  επίςθσ και με τθν τεχνικι του κολλάη ι με τον ςυνδυαςμό 

κολλάη με ηωγραφικι. Δεν επιτρζπεται να επικολλθκοφν 

τριςδιάςτατα ςτοιχεία.  

● Τα ζργα των μακθτϊν δεν επιςτρζφονται. 

 

  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ       
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    ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

● Θεματικό πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι «Αυτόσ ο κόςμοσ ο μικρόσ,       

ο μζγασ!» (Οδυςςζασ Ελφτθσ, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», 1959). 

● Θα υπάρξουν τρία βραβεία για το γυμνάςιο και τρία για το λφκειο. 

● Οι φωτογραφίεσ κα ςταλκοφν εκτυπωμζνεσ (μζγεκοσ 20x25 ι 

20x30) αλλά και ςε ψθφιακι μορφι (JPG)  που δεν υπερβαίνει το 

1ΜΒ. 

● Το ονοματεπϊνυμο και ο τίτλοσ τθσ φωτογραφίασ κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτισ πλθροφορίεσ/λεηάντα τθσ φωτογραφίασ ςτο 

πίςω μζροσ τθσ φωτογραφίασ και ςτο κείμενο του email. 

● Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να είναι και ςε μορφι jpg και να 

ςταλοφν με e-mail ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 

secondary@mandoulides.edu.gr και elstoikou@yahoo.gr μζχρι 

31/01/2016. 

● Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία φωτογραφία. 

● Πλεσ οι ςυμμετοχζσ πρζπει να είναι αποκλειςτικι εργαςία των 

διαγωνιηομζνων. 

● Οι τρεισ καλφτερεσ ςυμμετοχζσ ςτον διαγωνιςμό κα επιλεγοφν από 

τθν κριτικι επιτροπι. Οι ςυμμετοχζσ κα κρικοφν ωσ προσ τθν 

αποτελεςματικότθτα του τρόπου με τον οποίο προβάλλουν το κζμα 

κακϊσ και τθ ςφνκεςθ, τεχνικά και άλλα κριτιρια. 

● Οι τρεισ καλφτερεσ ςυμμετοχζσ του διαγωνιςμοφ ανά βακμίδα κα 

προβλθκοφν τθν θμζρα των αποτελεςμάτων. και κα εκτεκοφν ςτον 

εκκεςιακό χϊρο των Εκπαιδευτθρίων. 

● Οι ςυμμετζχοντεσ κα διατθριςουν τα πνευματικά δικαιϊματα των 

φωτογραφιϊν τουσ αλλά κα παραχωριςουν ςτουσ διοργανωτζσ τα 

δικαιϊματα για τθ δθμοςίευςθ ςε περιοδικά ι ιςτοςελίδεσ, για 

παρουςίαςθ του διαγωνιςμοφ χωρίσ καμία οικονομικι υποχρζωςθ. 

● Με τθν υποβολι ςυμμετοχϊν ςτον διαγωνιςμό, ο διαγωνιηόμενοσ 

αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται παραπάνω. 

 

ΟΔΗΓΙΕ 

 

mailto:secondary@mandoulides.edu.gr
mailto:elstoikou@yahoo.gr
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VIDEO 

 

● Θεματικό πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι «Αυτόσ ο κόςμοσ ο μικρόσ,    

ο μζγασ!» (Οδυςςζασ Ελφτθσ, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», 1959). 

● Κάκε ςχολείο μπορεί να ςυμμετάςχει ςτουσ αγϊνεσ με ζνα video. 

● Το video κα ζχει διάρκεια 3 - 7 λεπτά, κα ςταλεί ςε μορφι αρχείου 

avi ι mp4 και ςτουσ τίτλουσ τζλουσ πρζπει να αναγράφονται όλοι οι 

ςυντελεςτζσ. 

● Το video πρζπει να αποςταλεί ςτα Εκπαιδευτιρια μζχρι τισ                     

31 Ιανουαρίου. 

● Θ απονομι των βραβείων κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

απονομισ των βραβείων των Αγϊνων Τζχνθσ. 

 

 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ 

 


