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Προκήρυξη Διαγωνισμών
Φωτογραφίας, Ζωγραφικής-Σκίτσου, Λογοτεχνικής Έκφρασης και
Πολυμεσικού Έργου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
για τους Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας EUROPE IN MY REGION
με τίτλο «Η Ευρώπη στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας»

EUREGION 2017
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/186069/193022/Δ1/09-11-2017 έγγραφο της ΓΔ Σπουδών Α΄θμιας
και Β’θμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «έγκριση
μαθητικών διαγωνισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το σχολ. έτος 2017-2018»

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμούς φωτογραφίας,
ζωγραφικής-σκίτσου, συγγραφής ιστορίας/λογοτεχνικής έκφρασης και πολυμεσικού έργου με τη
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίοι θα διενεργηθούν σε όλες
τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018.
Οι διαγωνισμοί εντάσσονται στις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοργανώνονται
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Europe in my Region».
Το θέμα των διαγωνισμών αφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι μαθητές την παρουσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Μακεδονία. Τα ερεθίσματα μπορούν να δοθούν συγκεκριμένα μέσα
από τα έργα που έχει συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. έργα στην εκπαίδευση, στις
μεταφορές, στον πολιτισμό, στην υγεία κλπ), αλλά και αφηρημένα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό στην ιστοσελίδα:
http://euregion2017.ddns.net/

Επιπλέον πληροφορίες για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω
ιστοσελίδες:
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www.pepdym.gr
www.espa.gr
http://anaptyxi.gov.gr/
Α. Συμμετέχοντες
Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας, όπως περιγράφεται παρακάτω ανά διαγωνισμό.
Για κάθε μαθητή/τρια θα υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων - γονέων για τη
συμμετοχή και δημοσίευση των έργων.
Β. Περιγραφή Διαγωνισμών
Β.1 Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης ατομικά.
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι καθαρές και υψηλής ανάλυσης μεγέθους μέχρι 10 ΜB. Μπορεί
είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να συμμετέχει με μια φωτογραφία.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία.
Β.2 Διαγωνισμός Ζωγραφικής-Σκίτσου
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης ατομικά.
Η διάσταση των έργων μπορεί να είναι από Α5 (148x210 mm) έως και Α3 (297x420 mm) και σε
οποιοδήποτε υλικό.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία.
Β.3 Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
εκπαίδευσης ατομικά.
Τα κείμενα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα.
Προσχολική- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 250-1000 λέξεις
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 500-1200 λέξεις
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η αφηγηματική δομή, η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία, η
ζωντάνια του λόγου και το πλούσιο λεξιλόγιο.
Β.4 Διαγωνισμός Πολυμεσικού Έργου με τη χρήση ΤΠΕ
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης με παραδοτέα από σχολικά προγράμματα, συνεργασίες, δράσεις είτε ατομικές είτε
ομαδικές (3 έως 5 άτομα).
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Τα παραδοτέα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και εντός κάποιας από τις θεματικές : 1) ψηφιακή
έκδοση – e-book, 2) ψηφιακή ιστορία – αφήγηση, 3) κόμικ, 4) ιστορική γραμμή, 5) οπτική
αναπαράσταση- εικόνα – αφίσα, 6) video (διαρκείας μέχρι 10’) , 7) ιστοεξευρεύνηση – ιστοσελίδα –
Blοg και 8) ηλεκτρονικό παιχνίδι.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η φαντασία, η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία, η αλληλεπίδραση και η
πολυμεσικότητα.

Γ. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Παράδοσης των Έργων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή (σε ειδική πλατφόρμα της
η
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) ορίζεται η 1 Δεκεμβρίου 2017.
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής και
να συνοδεύεται από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων - γονέων για τη συμμετοχή και
δημοσίευση των έργων.
η

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των έργων ορίζεται η 31 Μαρτίου 2018.
η
Ως εκ τούτου, όλες/οι που συμμετέχουν θα πρέπει έως την 31 Μαρτίου 2018:
 να αποστείλουν τα έργα τους, ως φυσικό αντικείμενο, στις Διευθύνσεις Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης (κατά τόπους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων) στις οποίες ανήκουν μέσω
των σχολικών μονάδων τους και
 να υποβάλλουν στην ειδική Πλατφόρμα της Περιφέρειας το ηλεκτρονικό αρχείο του
παραδοτέου.
 Τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται από Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου (1 σελίδα), όπου
θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη, το σχολείο του/της μαθητής/τριας και τα
στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής μονάδας. Επίσης θα δίνονται συνοπτικές πληροφορίες
σχετικά με το έργο ανάλογα με το διαγωνισμό (τίτλος του έργου, περιγραφή του
αντικειμένου του έργου - τρόπος προσέγγισης και παρουσίασης του έργου, χρονική
περίοδος υλοποίησης του έργου, ακριβής τοποθεσία λήψης φωτογραφίας, ημερομηνία
λήψης, είδος μηχανής που χρησιμοποιήθηκε, κ.α.).
 Τα έργα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, όπου οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι
το έργο αποτελεί πρωτότυπο έργο τέχνης και ότι αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός και τα
συνοδευτικά υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), καθώς
επίσης και ότι δέχονται να δημοσιευτούν τα έργα τους στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ και
όπου και με όποιο τρόπο θεωρείται αναγκαίο και σκόπιμο από την ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ.
Δ. Αξιολόγηση - Βράβευση
Η αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων έργων θα γίνει σε δύο (2) στάδια.
ο
Στο 1 στάδιο θα γίνει η αρχική αξιολόγηση και επιλογή των τριών (3) καλύτερων έργων για κάθε
κατηγορία από Επιτροπή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ο
Στο 2 στάδιο θα γίνει η τελική αξιολόγηση και επιλογή των τριών (3) καλύτερων έργων ανά
κατηγορία σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από μεικτή Επιτροπή στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
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Οι Επιτροπές θα συσταθούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Ε. Παρουσίαση έργων
Τα παραδοτέα έργα όλων των κατηγοριών που θα επιλεγούν, θα δημοσιευθούν και θα
παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση απονομής των επαίνων και των επάθλων.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Μάιο 2018 σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί.
Ζ. Έπαινοι- Έπαθλα
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
ης
Έπαινοι θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες της 2 φάσης και στις σχολικές μονάδες τους.
Έπαθλα θα δοθούν στους πρώτους τρεις νικητές σε κάθε κατηγορία:
ης
 Έπαθλο 1 θέσης: Laptop ή Tablet
ης
 Έπαθλο 2 θέσης: Tablet ή PDA (Personal Digital Assistant)
ης
 Έπαθλο 3 θέσης: Εξωτερικός σκληρός δίσκος χωρητικότητας 1 TB
Η. Πληροφόρηση
Πληροφορίες για την προκήρυξη των διαγωνισμών, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις φόρμες συμμετοχής και αποστολής των παραδοτέων των έργων σε
ηλεκτρονική
μορφή
και
άλλο
σχετικό
υλικό
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα
http://euregion2017.ddns.net/.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τη συμμετοχή στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Για Ενέργεια
1. Περιφερειακή Δ/νση Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Γραφ. Διευθυντή κ.
Κ. Κωνσταντόπουλου
Β. Κοινοποίηση
1. Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Θ. Καρυπίδη
2. Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου ΕΣΠΑ, κ. Σ. Γιαννακίδη
Γ. Εσωτερική Διανομή
1. Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α2, Β1, Β2, Γ
3. Χρονολογικό Αρχείο
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