
 
 

Προκήρυξη Μαθητικού  Διαγωνισμού Φωτογραφίας 

με τίτλο Δείξε μου τον ...δείκτη σου ! 
 
 
1. Το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου  με την υποστήριξη  του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου προκηρύσσει  
Μαθητικό διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο: Δείξε μου τον .. δείκτη σου! 
 
2. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου που φοιτούν τη σχολική χρονιά 
2019-2020 σε σχολεία του νομού Ρεθύμνης. Θα συμμετέχουν  ομάδες 2-3 μαθητών του ίδιου σχολείου 
επικουρούμενες  από έναν καθηγητή κλάδου ΠΕ04. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα, 
ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των ομάδων στις οποίες μπορεί να  είναι υπεύθυνος ένας 
καθηγητής. 
 
3. Οι ομάδες των μαθητών θα πρέπει να παρασκευάσουν ένα χημικό δείκτη οξέων – βάσεων  με απλά 
καθημερινά υλικά και να δημιουργήσουν φωτογραφικές συνθέσεις με τα χρώματα που παίρνει το διάλυμα 
όταν αναμιχθεί μια διάφορες ουσίες (πχ ξύδι, καθαριστικά μπάνιου ή κουζίνας κλπ).  
 
4. Η κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα όνομα και θα υποβάλλει φάκελο που θα περιλαμβάνει μέχρι τρεις 
φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή.  Ο φάκελλος θα περιέχει επίσης  αναφορά στην οποία θα 
καταγράφονται οι πρώτες ύλες,  ο τρόπος παρασκευής του δείκτη και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και 
απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Προτείνεται επίσης να καταγράφεται το ιστορικό της προσπάθειας 
παρασκευής,  δοκιμές που δεν δούλεψαν κ.λ.π   Η αναφορά είναι ουσιαστικό  στοιχείο του διαγωνισμού 
και αν απουσιάζει, το έργο δεν θα αξιολογείται από την επιτροπή.  
 
5. Σκοποί του διαγωνισμού είναι: (α) η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές 
Επιστήμες  (β) διασύνδεση της Χημείας με την καθημερινή ζωή και μέσω αυτής η πληρέστερη κατανόηση 
της (γ) η προώθηση της πειραματικής  δραστηριότητας στο σχολείο (δ) η ενίσχυση της δημιουργικότητας 
των μαθητών (ε) η διασύνδεση της επιστήμης με την τέχνη και η ανάδειξη τους ως σημαντικές και 
αλληλοσυμπληρούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες. (στ) η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών μέσα από τη συνεργασία τους σε ομάδες.   
 
6. Τα έργα θα κριθούν  με βάση την καλλιτεχνική τους αξία, την επιστημονική τους πρωτοτυπία και με 
κριτήριο την καθημερινότητα των υλικών παρασκευής των δεικτών, από  επιτροπή αξιολόγησης που 
αποτελείται από εκπαιδευτικούς του κλάδου των Φυσικών Επιστημών και από εκπαιδευτικούς 
καλλιτέχνες. Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των έργων η επιτροπή δεν θα 
γνωρίζει τα ονόματα των μαθητών. Θα  απονεμηθούν τρία βραβεία. Βραβείο καλύτερου έργου, στο οποίο 
θα κριθεί συνολικά ο φάκελος που υποβλήθηκε, βραβείο καλύτερης φωτογραφίας, βραβείο πρωτότυπης 
δημιουργίας.  
  
7. Δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών δεικτών από το εργαστήριο του σχολείου ή άλλων που δεν 
παρασκευάστηκαν από τους μαθητές. Επίσης δεν επιτρέπεται η ψηφιακή χρωματική επεξεργασία των 
φωτογραφιών που υποβάλλονται. 
 
8. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, σε ηλεκτρονική δήλωση που 
βρίσκεται στη σελίδα του ΕΚΦΕ μέχρι τις  31/01/2020. Μετά την υποβολή της δήλωσης, θα αποσταλλούν 
οδηγίες για την υποβολή των έργων , τα οποία μπορούν να υποβάλλονται  μέχρι τις 23/03/2020. 
 
9. Μετά την λήξη της διορίας υποβολής τα έργα, θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.  
Τα έργα όλων των ομάδων θα τυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα διοργανωθεί στο 
Ρέθυμνο. Σε ειδική εκδήλωση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, θα γίνει και η βράβευση των 



μαθητών. Ο ακριβής τόπος και ο χρόνος των παραπάνω γεγονότων θα έχει ανακοινωθεί μέχρι τη λήξη 
διορίας υποβολής των έργων.  Τα βραβευμένα έργα ενδέχεται να προβληθούν και σε τοπικά μέσα 
ενημέρωσης. 
 
10. Η παραγωγή των έργων θα γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Όμως η παρασκευή των δεικτών 
μπορεί να γίνει στο σχολικό εργαστήριο στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας, αφού στο αναλυτικό 
πρόγραμμα η διδασκαλία των αντιδράσεων ηλεκτρολυτών και των χημικών δεικτών μέτρησης του pH είναι 
μέσα στην διδακτέα ύλη των δύο τάξεων.  
 
11. Στη ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ θα αναρτηθεί υποστηρικτικό υλικό στο  οποίο θα μπορούν  να έχουν 
πρόσβαση οι μαθητές. Επίσης οι ομάδες των μαθητών μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του 
ΕΚΦΕ Ρεθύμνου Χαλκιαδάκη Κωστή στο τηλέφωνο 6974428163 για την επίλυση αποριών σχετικά με τον 
διαγωνισμό. 
 
12. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση ούτε για 
αυτούς ούτε για το σχολείο τους.  
 
13. Για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται συναίνεση του κηδεμόνα , ο οποίος θα δηλώνει ότι 
συμφωνεί με τους όρους του διαγωνισμού προσυπογράφοντας  έντυπη δήλωση και θα επιλέξει αν 
επιθυμεί να παρουσιαστούν τα στοιχεία του μαθητή στην παρουσίαση των έργων (ιστοσελίδα ΕΚΦΕ, 
έκθεση φωτογραφίας, τοπικά μέσα ενημέρωσης) ή αν επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Οι καθηγητές 
έχουν την ευθύνη της συλλογής των δηλώσεων οι οποίοι θα τις παραδώσουν στο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των έργων (23/03/2020) 
 
14. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του διαγωνισμού είναι το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου το οποίο δεσμεύεται 
ότι θα διασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα, θα διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, 
δημιουργών των έργων, και θα δράσει σύμφωνα με τις επιθυμίες των κηδεμόνων τους οι οποίοι μπορούν 
οποιαδήποτε στιγμή να υπαναχωρήσουν και να ζητήσουν την μη συμμετοχή των μαθητών που 
κηδεμονεύουν.  
 
15. Mετά το τέλος του διαγωνισμού,  θα ζητηθεί από τους υπεύθυνους καθηγητές να συμπληρώσουν 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, για την αποτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας του.  
 
16. Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων των μαθητών αποτελείται από τους: 
 
1.  Καρτσωνάκης  Εμμανουήλ Περιφερειακός Δ/ντής Κρήτης, Φυσικός,   μέλος της  Fédération 

Internationale del Art Photographique(FIAP) 
2.  Μαρκαντές Ιωάννης, Χημικός Δ/ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
3.  Παυλιδάκης Μανώλης, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Msc Φιλοσοφία της Τέχνης) 
4.  Τσίγκρης Μιλτιάδης, Χημικός πρ. Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 
5.  Χρηστίδης Κώστας, Ζωγράφος και Εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

 
 



Δήλωση Γονέα – Κηδεμόνα 
 

 

Στοιχεία μαθητή 

Ονοματεπώνυμο .................................................................................................................... 

Σχολείο στο οποίο φοιτά ........................................................................Τάξη........................ 

Όνομα ομάδας στο διαγωνισμό ............................................................................................. 

 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η  ........................................................................................... γονέας – κηδεμόνας του 

μαθητή που τα στοιχεία του αναγράφονται παραπάνω, δηλώνω ότι αφού μελέτησα τους όρους που 

περιγράφονται στην προκήρυξη του Μαθητικού Φωτογραφικού Διαγωνισμού με τίτλο: “Δείξε μου τον 

δείκτη σου”, αποδέχομαι τη συμμετοχή του μαθητή του οποίου την κηδεμονία έχω στον παραπάνω 

διαγωνισμό.   

Ως εκ τούτου επιτρέπω την παρουσίαση του έργου της ομάδας στην οποία συμμετέχει σε όλα  τα μέσα που 

σχετίζονται με το διαγωνισμό (ιστοσελίδα ΕΚΦΕ, έκθεση φωτογραφίας, τοπικά μέσα ενημέρωσης) και 

επιθυμώ / δεν επιθυμώ (διαγράψτε ένα από τα δύο) να παρουσιάζεται το όνομα του κάτω από το 

όνομα της ομάδας του.  

 Επιπλέον, δηλώνω ότι τα έργα της ομάδας του παραπάνω μαθητή αποτελούν πρωτότυπη εργασία και δεν 

περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. 

Αποδέχομαι δε, ότι αν υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού δε 

φέρει καμία ευθύνη και έχει το δικαίωμα αποκλεισμού της παρούσας συμμετοχής. 

 

         O/H    Δηλών/ούσα 

 

 
 
 
 
  
 
  
 

 Στοιχεία Επικοινωνίας κηδεμόνα 

 Τηλέφωνο ................................................. 

  Email ........................................................ 


