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Μαθητικός Εικαστικός Διαγωνισμός
Στα πλαίσια της διεξαγωγής του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή:
«Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», η Οργανωτική Επιτροπή
του συνεδρίου προκηρύσσει εικαστικό διαγωνισμό, με θέμα:
«Αθλητισμός & Τέχνη»
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης
της μαθητικής κοινότητας (μαθητές/εκπαιδευτικοί/σχολικές μονάδες) καθώς και η ενεργός
συμμετοχή και εμπλοκή της στις δράσεις του συνεδρίου. Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται
να αντιμετωπίσουν τον αθλητισμό ως πηγή έμπνευσης και καλούνται να φανταστούν, να
δημιουργήσουν και να αποτυπώσουν το δικό τους μήνυμα που διαχέει την αμφίδρομη
σχέση αθλητισμού και τέχνης.
Όροι του Διαγωνισμού:
• Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών της Α/θμιας
(νηπιαγωγεία, δημοτικά) και της Β/θμιας Εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια).
• Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός μαθητή και ενός
εκπαιδευτικού ανεξαρτήτως ειδικότητας.
• Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι πρωτότυπο εικαστικό έργων των ιδίων των
διαγωνιζόμενων μαθητών και δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή
οπουδήποτε αλλού. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός φέρει την ευθύνη σχετικά με την
πατρότητα και την πρωτοτυπία του έργου των μαθητών.
• Κάθε μαθητής δικαιούται να συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα.
• Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής.
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Τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι κατηγορίες συμμετοχής είναι συνολικά τέσσερις (νηπιαγωγείο, δημοτικό,
γυμνάσιο, λύκειο).
Στην ομάδα συμμετοχής που θα λάβει την πρώτη θέση μετά από αξιολόγηση της
κριτικής επιτροπής θα απονεμηθεί ως βραβείο στην κατηγορία:
o νηπιαγωγείο,ένα ηλεκτρονικόπρογραμματιζόμενορομπότ
o δημοτικό, ένα ηλεκτρονικόπρογραμματιζόμενο ρομπότ
o γυμνάσιο, μία γραφίδα σχεδίασης
o λύκειο, μία γραφίδα σχεδίασης
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις και έπαινο συμμετοχής.
Τα έργα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (φωτογραφία jpg υψηλής ανάλυσης) στο emailτου Συδνεδρίου (sportsartcont@gmail.com) έως τη Παρασκευή 1
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00 το μεσημέρι.
Επιπρόσθετα, στο ηλεκτρονικό μήνυμα, κάθε ομάδα συμμετοχής θα πρέπει να
δηλώσει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Στοιχεία μελών ομάδας (Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης).
• Στοιχεία Υπευθύνου Εκπαιδευτικού (Στοιχεία επικοινωνίας, Σχολικής
Μονάδας).
• Τίτλος έργου.
• Σύντομη περιγραφή του έργου (έως 300 λέξεις), ιδέα, μήνυμα, τεχνικές,
υλικά, διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν.

•

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα
έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων που θα υποβληθούν, το δικαίωμα
δημοσιοποίησης των ονομάτων των δημιουργών, ανάρτησης των έργων στην
ιστοσελίδα του συνεδρίου και έκθεσης των έργων κατά την διάρκεια του
συνεδρίου.
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