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Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, τo  Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

Ηρακλείου Κρήτης (Δευτεροβάθμιος Κύκλος) σε συνεργασία με το Europe Direct Κρήτης 

διοργανώνει διαγωνισμό μαθητικής φωτογραφίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ταυτότητα». Η 

δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του σχολείου για την 

καλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, της προώθηση των ιδανικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων. Συμμετέχοντες μπορούν να είναι 

όλοι οι μαθητές/τριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Κρήτης καθώς και οι μαθητές/τριες των Ευρωπαϊκών 

Σχολείων και των Πιστοποιημένων Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ο διαγωνισμός θα 

πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις δραστηριότητες της Ομάδας Φωτογραφίας του Σχολείου 

Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και η τελική εκδήλωση θα είναι μία Έκθεση Φωτογραφίας, 

η οποία θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.  

Οργανωτική Επιτροπή 

Πρόεδρος: Τερζάκης Γεώργιος, Περιφεριεακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 

Αντιπρόεδρος: Μπατάλα Κωνσταντίνα, Διευθύντρια Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας     

Ηρακλείου Κρήτης 

Γραμμματέας: Χαραλαμπίδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός, Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας 

Ηρακλείου Κρήτης 

Μέλη: 

Κωνσταντίνου Γιάννης , Υποδιευθυντής Β/θμιου κύκλου Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας 

Ηρακλείου Κρήτης  

Γαργανουράκης Βασίλης, Εκπαιδευτικός Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης 

Τζαβάρα Ελευθερία, Εκπαιδευτικός Σχολείου Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης 

Σχολικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας: 

«Ευρωπαϊκή Ταυτότητα» 

Πρόσκληση Συμμετοχής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 

Καλούμε όλους τους μαθητές/τριες  των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

όπως και τους μαθητές/τριες του Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων  καθώς 

και των Πιστοποιημένων Ευρωπαϊκών Σχολείων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 

φωτογραφίας που διοργανώνεται από τη Π.Δ.Ε Κρήτης, το  Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με το EuropeDirect Kρήτης. Ο τίτλος τού διαγωνισμού είναι 

«Ευρωπαϊκή Ταυτότητα». 

Η ταυτότητα είναι ένας ευρύς όρος, που αναφέρεται συχνά στην αληθινή ουσία του υπό 

διερεύνηση θέματος. Καλούμε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το μέσο της φωτογραφίας, 

με σκοπό να διερευνήσουν την έννοια της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Παραδείγματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του διαγωνισμού θα μπορούσαν να είναι: 

 Θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό. 
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 Η πολιτιστική πολυμορφία στο εσωτερικό της ΕΕ. 

 Τα αστικά και αγροτικά τοπία. 

 Επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση. 

 Νεολαία, η θέση της στην κοινωνία, η κουλτούρα των νέων, καθώς και οι κοινές 

τους αξίες. 

 Η οικογένεια.  

 Προσωπικές προσεγγίσεις και η αίσθηση του ανήκειν. 

 Ευρωπαϊκές προκλήσεις και ευκαιρίες. 

 Το παρελθόν και το μέλλον. 

 Το περιβάλλον και περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 Θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ανθρώπινα δικαιώματα και 

αξιοπρέπεια, ισότητα, ελευθερία και κράτος δικαίου. 

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική. Είναι απλώς μια προσπάθεια να αναδειχθεί η έκταση 

του θέματος. Όλες οι προσεγγίσεις είναι ευπρόσδεκτες. Θέλουμε να δούμε φωτογραφίες 

που παρουσιάζουν μια ισχυρή προσωπική άποψη και ο διαγωνισμός επιδιώκει να 

ανακαλύψει μοναδικές φωτογραφίες από διαφορετικές αφετηρίες και επίπεδα εμπειρίας. 

Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 

μαθητές/τριες σε οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα σχολεία.  

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να κάνει μόνο μια υποβολή, που μπορεί να περιέχει μέχρι πέντε 

φωτογραφίες. Ο/η μαθητής/τρια πρέπει να είναι ο/η μοναδικός/η κάτοχος των πνευματικών 

δικαιωμάτων και δημιουργός των υποβαλλόμενων φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες θα 

κριθούν μεμονωμένα. Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από μία λεζάντα που θα 

περιλαμβάνει (α) αύξοντα αριθμό φωτογραφίας, (β) τον τίτλο της φωτογραφίας, (γ) την 

ημερομηνία δημιουργίας, και (δ) κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται σημαντική για την 

κατανόηση της φωτογραφίας (προαιρετικό). 

Πριν από την υποβολή παρακαλούμε να μελετήσετε την ενότητα «Κανόνες» στο τέλος του 

παρόντος εγγράφου. 

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

email της φωτογραφικής ομάδας του Σ.Ε.Π: seehphotoclub@gmail.com  

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Όλες οι υποβολές πρέπει να είναι ψηφιακές. Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει τις φωτογραφίες 

μόνο μέσω οθόνης. 

 

Τα σχολεία καλούνται να αναθέσουν σε έναν/μια υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό το έργο της 

ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με το διαγωνισμό και την υποβολή των φωτογραφιών. 

Επιπλέον, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός θα είναι το πρόσωπο επικοινωνίας με το σχολείο. 

 

Υποβολές θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω διαδικτύου και μόνο μέσω του σχετικού συνδέσμου 

(βλ. παρακάτω) από τον/την υπεύθυνο/νη εκπαιδευτικό του κάθε σχολείου. Για το λόγο 

mailto:seehphotoclub@gmail.com
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αυτό, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει έγκυρο λογαριασμό Gmail. Μόνο μία 

αίτηση υποψηφιότητας θα υποβληθεί ανά μαθητή/τρια από τον/την υπεύθυνο/η 

καθηγητή/τρια. Η φόρμα αίτησης υποστηρίζει τη μεταφόρτωση μέχρι και πέντε (5) αρχείων 

εικόνας. 

 

Για υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://bit.ly/seeh-

photo-contest-submit-el 

 

Στη φόρμα υποβολής, ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια για κάθε διαγωνιζόμενο/η θα 

κληθεί να δηλώσει: 

 

i. Όνομα Σχολείου 

ii. Διεύθυνση Σχολείου, Xώρα 

iii. Email και Τηλέφωνο Σχολείου 

iv. Πλήρες Όνομα Υπεύθυνου/νης Εκπαιδευτικού 

v. Email και Τηλέφωνο Υπεύθυνου/νης Εκπαιδευτικού 

vi. Πλήρες Όνομα Μαθητή/τριας 

vii. Ηλικία Μαθητή/τριας  

viii. Μέχρι και πέντε λεζάντες που αντιστοιχούν στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες. 

ix. Μέχρι πέντε συνημμένα αρχεία φωτογραφιών τύπου JPEG, καλής μέχρι μέγιστης 

ποιότητας συμπίεσης, με ανώτατο όριο 1200 pixels στην μεγαλύτερη πλευρά. 

Κάθε εικόνα θα πρέπει να έχει μέγεθος έως 1MB, κατ 'ανώτατο όριο. 

 

Ονομασία αρχείων:  

Η γενική μορφή του ονόματος αρχείου εικόνας είναι 

<Όνομα>_<Επίθετο>_<Αύξων Αριθμός Εικόνας>.jpg όλα με λατινικούς 

χαρακτήρες. Παράδειγμα: Έστω ένας διαγωνιζόμενος που ονομάζεται Γιώργος 

Παπαδάκης αποφασίσει να συμμετάσχει με τρεις φωτογραφίες. Αυτές οι 

φωτογραφίες θα πρέπει να ονομαστούν: «Giorgos_Papadakis_1.jpg», 

«Giorgos_Papadakis_2.jpg» και «Giorgos_Papadakis_3.jpg».         

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ο/η συμμετέχων/χουσα δεν θα είναι σε 

θέση να επεξεργαστεί ή να τροποποιήσει την υποβολή του/της. Εάν ένας μαθητής/τρια 

επιλεχθεί, θα ενημερωθεί το σχολείο του και ο/η υπεύθυνος/νη εκπαιδευτικός και θα του 

ζητηθεί να αποστείλει υψηλής ποιότητας αρχεία εικόνας για την αναπαραγωγή τους κατά τη 

διοργάνωση της έκθεσης. 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Charles Weber, Φωτογράφος, Καθηγητής φωτογραφίας, Ελβετία 

2. Richard Petit, Φωτογράφος, Καθηγητής φωτογραφίας, Γαλλία 

3. Πολυχρόνης Νικηφοράκης, Φωτογράφος - Πρόεδρος της Ε.Φ..Ε Κρήτης, Ελλάδα 

 

 

 

http://bit.ly/seeh-photo-contest-submit-el
http://bit.ly/seeh-photo-contest-submit-el
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ΒΡΑΒΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΜΙΑ: 

 Θα επιλεγούν μέχρι εννέα (9) φιναλίστ. Επιλεγμένες φωτογραφίες από τους φιναλίστ 

θα συμπεριληφθούν σε έκθεση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ταυτότητα», που θα 

διοργανωθεί από το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην πόλη του Ηρακλείου. 

 Ένας/μια νικητής/τρια θα επιλεγεί μεταξύ των φιναλίστ από την κριτική επιτροπή. Ο 

νικητής θα λάβει μία φωτογραφική μηχανή Canon EOS 4000D μαζί με τον φακό 

Canon EF-S 18-55 DCIII.  

Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσφορά του EuropeDirect Κρήτης. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Από 1-5 Μαρτίου 2019: Ανακοίνωση του διαγωνισμού. 

 19 Απριλίου του 2019: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στο 

διαγωνισμό. 

 15 Μαΐου 2019: Ανακοίνωση του νικητή. 

 Εντός του Ιουνίου 2019: Έκθεση φωτογραφίας.  

ΚΑΝΟΝΕΣ 

Κάθε μαθητής / τρια και το σχολείο του μαθητή /τριας που συμμετέχει στο διαγωνισμό 

αποδέχεται τους ακόλουθους κανόνες. 

Ο/η συμμετέχων/χουσα είναι μαθητής/τρια σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 

ανήκει στην Π.Δ.Ε Κρήτης ή Ευρωπαϊκό Σχολείο ή σε πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Σχολείο. 

 

Ο/η συμμετέχων/χουσα είναι ο μοναδικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και ο/η 

δημιουργός των υποβαλλόμενων φωτογραφιών. 

Ο/η συμμετέχων/χουσα έχει το δικαίωμα να υποβάλει τις φωτογραφίες του/της σε αυτό το 

διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποβολές πρέπει να γίνουν διαδικτυακά μέσω του 

σχετικού συνδέσμου.  

Όλες οι συμμετοχές θα εξεταστούν από την κριτική επιτροπή, προκειμένου να επιλεγεί ο/η 

νικητής /τρια. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές. 

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει 

οποιαδήποτε φωτογραφία δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του διαγωνισμού. 

Οι υποβληθείσες φωτογραφίες δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα της ιδιωτικής 

ζωής ή δημόσιας ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή οντότητας. 
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Στις υποβληθείσες φωτογραφίες, αντικείμενα ή άνθρωποι δεν μπορούν να προστεθούν, να 

αφαιρεθούν ή να αναδιαταχθούν σε μια φωτογραφία. Αν μια εικόνα είναι σκηνοθετημένη, 

αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στη σχετική λεζάντα.  

Το πλήρες όνομα του/της μαθητή/τριας που θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή μπορεί να 

δημοσιοποιηθεί - ανακοινωθεί σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων 

των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. 

Η Π.Δ.Ε Κρήτης, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και το Europe Direct                                            

αναγνωρίζουν ότι ο/η συμμετέχων/χουσα διατηρεί την πλήρη κυριότητα των πνευματικών 

δικαιωμάτων κάθε υποβληθείσας φωτογραφίας. 

Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, το 

απόλυτο δικαίωμα και την άδεια να μεταφορτώσει, να δημοσιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει, 

να επαναχρησιμοποιήσει, να δημοσιεύσει και να μεταδώσει τις υποβληθείσες εικόνες, 

ολόκληρες ή μέρη τους, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με τυχόν άλλες εικόνες, σε 

οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό διαδικτυακά μέσα, 

όπως ιστοσελίδες, αφίσες, πανό, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες μορφές 

μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την προώθηση του διαγωνισμού, τη σχετική έκθεση, καθώς 

και το έργο του σχολείου. 

Ο/η συμμετέχων / χουσα συμφωνεί ότι η Π.Δ.Ε Κρήτης, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

Ηρακλείου και το Europe Direct Κρήτης  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση, κακή χρήση, 

κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων από τρίτους.  

Κάθε φωτογραφία που χρησιμοποιείται από το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου 

Κρήτης συνοδεύεται από αναφορά του ονόματος του/της δημιουργού. Η παράληψη αυτής 

της αναφοράς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση των κανόνων του διαγωνισμού, 

εφόσον το σχολείο κάνει όλες τις κατάλληλες ενέργειες (εντός των δυνατότητων του) για να 

επανορθώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της 

παράληψης αυτής. 

Ο συμμετέχων αναγνωρίζει ότι δεν δικαιούται να λάβει καμία μορφή αποζημίωσης από τη 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

Ηρακλείου Κρήτης και το Europe Direct Κρήτης, μετά τη δημοσιοποίηση του παρόντος 

εγγράφου.  


