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4οσ Διεθνήσ Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ 

Σο Μουςείο χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ και 

Διάςωςθσ χολικοφ Τλικοφ (ΕΚΕΔΙΤ) και  το Σμιμα Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 

του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ςυνδιοργανϊνουν τον 4ο 

Διεκνι Μακθτικό Διαγωνιςμό: 

«Ζνα ςχολείο διηγείται…» 

Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν ςχολείων, 
Γυμναςίων και Λυκείων τθσ Ελλάδασ, τθσ Ομογζνειασ, δθμόςιων και ιδιωτικϊν.  

Στόχοι του διαγωνιςμοφ: 

 Θ ενίςχυςθ του οπτικοακουςτικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν/τριϊν μζςω 
διαδικαςιϊν κζαςθσ, κριτικισ προςζγγιςθσ και παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν 
προϊόντων. 

 Θ ενκάρρυνςθ των μακθτϊν/τριϊν για ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ και 
ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ. 

 Θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τθν τοπικι ιςτορία (θ γνωριμία με τθν ιςτορία του 
ςχολείου κ.ά.). 

 Θ ςυγκζντρωςθ, διάςωςθ, ταξινόμθςθ και προβολι πρωτογενϊν και 
δευτερογενϊν πθγϊν από τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ (προφορικζσ και γραπτζσ 
μαρτυρίεσ, φωτογραφίεσ, κινοφμενεσ εικόνεσ κ.ά.). Θ αξιοποίθςθ γραπτϊν και 
προφορικϊν πθγϊν. 

 Θ εκδιλωςθ κριτικισ - ςυγκλίνουςασ ςτάςθσ.  

 Θ εκδιλωςθ δθμιουργικισ - αποκλίνουςασ ςτάςθσ. 

 Θ ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςε διαδικαςίεσ μάκθςθσ. 

 Θ περιγραφι εμπειριϊν ςχετιηόμενων με ςχολικζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ.  

Προτείνεται θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό να αποτελζςει ερζκιςμα ερευνθτικϊν 
δραςτθριοτιτων από τα παιδιά ςε ελεφκερο χρόνο ζξω από το ςχολείο ι μζςα ςτο 
ςχολείο, με τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων μζςα ςτθν τάξθ (βιβλιογραφικζσ 
αναηθτιςεισ, επιςκζψεισ, ςυνεντεφξεισ). 
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Σο υλικό (παραδοτζα) που κα παραχκεί, ατομικά ι ομαδικά, μπορεί να ζχει τθν 
παρακάτω μορφι:  

Α. Για τα Δημοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια 

 Κόμικσ με ςτακερζσ εικόνεσ (χειρόγραφα ι με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν εργαλείων 
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν) με τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ απεριόριςτου αρικμοφ 
ςελίδων. Σα παραπάνω κα παραδοκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ταχυδρομικϊσ) και 
θλεκτρονικι μορφι. 

 Animation (εικονοϊςτορίεσ με κινοφμενεσ εικόνεσ), με τθ χριςθ οποιουδιποτε 
θλεκτρονικοφ ι ςυμβατικοφ εργαλείου. Ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια 3ϋ, μζγιςτθ 
χρονικι διάρκεια 10ϋ.   

 Ραδιοφωνικι εκπομπι (αποτφπωςθ ςε αρχείο ιχου ι με τθ χριςθ ςχετικϊν 
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν). Ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια 5ϋ, μζγιςτθ χρονικι διάρκεια 
12ϋ.  

 Κινθματογραφικι αφιγθςθ - ταινία μικροφ μικουσ (με τθ χριςθ κάμερασ, 
βιντεοκάμερασ ι κάμερασ κινθτοφ τθλεφϊνου). Ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια 3ϋ, 
μζγιςτθ χρονικι διάρκεια 10ϋ. 

 Φωτοϊςτορία (αφιγθςθ με τθ χριςθ διαδοχικϊν φωτογραφιϊν και ςυγγραφι 
λεηάντασ). Σο ςενάριο και οι φωτογραφίεσ (ςτθν πλειοψθφία τουσ ι μεγάλο τμιμα 
τουσ) αποτελοφν πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

Β. Για τα Νηπιαγωγεία και τισ τάξεισ Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ του Δημοτικοφ:  

Εικαςτικι ςφνκεςθ. Ηωγραφικι ςφνκεςθ ι κολάη πάνω ςε χαρτί ι χαρτόνι με 
ελάχιςτο μζγεκοσ ηωγραφικισ επιφάνειασ 20 εκ. Χ 30 εκ. Ωσ εικαςτικά υλικά (ζνα ι 
περιςςότερα) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: μαρκαδόροι, λαδοπαςτζλ, 
δακτυλομπογιζσ, ακουαρζλεσ, ακρυλικά, λάδι (όχι ξυλομπογιζσ). Για τθ δθμιουργία 
των κολάη μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χαρτιά κάκε είδουσ (εφθμερίδεσ, 
περιοδικά κ.ά.) ι άλλα ανάγλυφα υλικά, μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό. Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ (για τισ ηωγραφιζσ και τα κολάη) είναι θ κάλυψθ ολόκλθρθσ τθσ 
ηωγραφικισ επιφάνειασ. Σα παραπάνω κα παραδοκοφν ςε ζντυπθ μορφι 
(ταχυδρομικϊσ) και θλεκτρονικι μορφι. 
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Δείκτεσ αξιολόγηςησ - κριτήρια αξιολόγηςησ των παραδοτζων του 4ου Μακθτικοφ 
Διαγωνιςμοφ: (ακροιςτικά) 

 Θ ςυνάφεια με το κζμα. 

 Θ λειτουργικότθτα (τεχνικά χαρακτθριςτικά-τεχνικι αρτιότθτα, θ κακαρότθτα 
του ιχου και τθσ εικόνασ). 

 Θ αιςκθτικι του οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ. 

 Ο βακμόσ εμπλοκισ των μακθτϊν/τριϊν ςε ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ (όπωσ 
αυτζσ αποτυπϊνονται ςτο παραδοτζο προϊόν) και ο  βακμόσ ςυμμετοχισ των 
μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ δθμιουργία του οπτικοακουςτικοφ 
προϊόντοσ. 

 Θ δθμιουργικότθτα και θ πρωτοτυπία του παραγόμενου υλικοφ ωσ προσ: 

το κζμα, το ςκθνικό, τθν αφιγθςθ (πρωτοπρόςωπθ, τριτοπρόςωπθ κ.λπ.), τθν 
προςωπικι εμπλοκι των μακθτϊν/τριϊν (θ εμφάνιςι τουσ μζςα ςτθν ιςτορία, θ 
ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ), το ςενάριο, τουσ πρωταγωνιςτζσ, τισ οπτικζσ 
εκπλιξεισ, το τζλοσ, τθ ςυνολικι οπτικι προςζγγιςθσ του κζματοσ κ.ά. 

Επιτροπή Κρίςησ 

Σα ζργα κα κρικοφν από ειδικι Επιτροπι εκπαιδευτικϊν, ειδικϊν επιςτθμόνων και 
καλλιτεχνϊν, θ οποία κα ςυνεκτιμιςει ακροιςτικά τουσ παραπάνω δείκτεσ 
αξιολόγθςθσ και από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με θλεκτρονικι ψθφοφορία. 
τθν τελικι εκδιλωςθ βράβευςθσ, κα υπάρχουν ξεχωριςτά βραβεία για τθν 
προςχολικι, δθμοτικι και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και βραβεία ανά κατθγορίεσ. 
Θ επιτροπι κρίςθσ κα οριςτεί από τουσ φορείσ ςυνδιοργάνωςθσ και κα 
ανακοινωκεί προςεχϊσ.  

 

Όροι, προχποθζςεισ και τεχνικά χαρακτηριςτικά 

Όλα τα παραδοτζα κα είναι ςε τρία (3) αντίγραφα και κα αποςταλοφν:  

α) ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ του ΕΚΕΔΙΤ, Σριπόδων 23 Πλάκα, 10558, Ακινα  

β) θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ ekedisy@gmail.com,  μαηί με τθ φόρμα ςυμμετοχισ 
θ οποία κα είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα www.ekedisy.gr.  

Σο οπτικοακουςτικό υλικό κα πρζπει να υποβλθκεί ςε αρχεία τθσ μορφισ mp4, 
avi, vob, wav, mp3, gif, jpg ανάλογα με το παραδοτζο.  

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ για τα παραδοτζα είναι θ 15η Ιουνίου 2017.  

 

mailto:ekedisy@gmail.com
http://www.ekedisy.gr/
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Βραβεία 

Σα βραβευμζνα ζργα κα αναρτθκοφν ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ 
Ραδιοτθλεόραςθσ (www.i-create.gr)  και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΕΔΙΤ 
www.ekedisy.gr/mousio-proforikis-istorias/. 

H βράβευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ειδικι τελετι θ οποία κα διανκιςτεί με 
παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ. Πλθροφορίεσ για τθ βράβευςθ κα αναρτθκοφν ςτθν 
ιςτοςελίδα μασ (www.ekedisy.gr).  

Όλεσ οι ςυμμετοχζσ κα λάβουν αναμνθςτικό ζπαινο για τθ ςυμμετοχι τουσ. 

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνιςμοφ:  

Ευαγγελία Κανταρτηι, Πρόεδροσ Μουςείου χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του 

ΕΚΕΔΙΤ  

πφροσ Παρδάλθσ, Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ Βιβλιοκθκϊν, Αρχείων και Εκπαιδευτικισ 
Ραδιοτθλεόραςθσ ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

οφία Παπαδθμθτρίου, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 
ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Άλκθςτισ Πουλοποφλου, τζλεχοσ Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 
ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Ακανάςιοσ Γιαννίκασ, χολικόσ φμβουλοσ Π.Ε (Π.Ε. 70)  

ταφροσ Γρόςδοσ, χολικόσ φμβουλοσ Π.Ε. (Π.Ε. 70)  

Δθμιτρθσ Ηυμπίδθσ, χολικόσ φμβουλοσ Π.Ε. (Π.Ε. 70) 

Κατερίνα Καηζλα, χολικι φμβουλοσ  (Π.Ε. 60)  

Κϊςτασ τοφόροσ, Δθμοςιογράφοσ - υγγραφζασ 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό μπορείτε να 
επικοινωνείτε ςτο info@ekedisy.gr, 210 3250341 ι ςτο edutv@minedu.gov.gr, 210 
3443042. 

 

 

http://www.ekedisy.gr/
mailto:info@ekedisy.gr
mailto:edutv@minedu.gov.gr
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Εκ μζρουσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, 

 

           Δρ. οφία Παπαδθμθτρίου      Δρ. Ευαγγελία Κανταρτηι 

 

 

Προϊςταμζνθ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ        Πρόεδροσ ΕΚΕΔΙΤ 

                           ΤΠ.Π.Ε.Θ. 


