
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο κέζω ηνπ Τπεύζπλνπ ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήηωλ θαη ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέωλ Σερλνινγηώλ (Κε.Πιε.Νε.Σ) Πξέβεδαο, 

πξνθεξύζζεη Γηαγωληζκό Φωηνγξαθίαο γηα καζεηέο Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Πξέβεδαο, κε ζθνπό ηελ ώζεζε  ηωλ  καζεηώλ  ζηελ ελαζρόιεζε κε ηελ θαιιηηερληθή 

θωηνγξαθία, ζπλδπάδνληάο ηελ κε ηηο δεκηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ.  Παξάιιεια κε ηνλ 

θύξην δηαγωληζκό ζα ππάξρεη θαη  δεύηεξνο δηαγωληζκόο ζηνλ όπνηνλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ΓΓΔ Πξέβεδαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 

Ο δηαγωληζκόο έρεη ζέκα:  

«Παρά θίν' αλός» 

Οη δηαγωληδόκελαη θαινύληαη λα θωηνγξαθίζνπλ  ζέκαηα ζρεηηθά κε  ην λεξό. 

Η επηινγή ηωλ τριών καλύτερων θωηνγξαθηώλ ζα γίλεη από θξηηηθή επηηξνπή πνπ ζα νξίζνπλ 

νη δηνξγαλωηέο, ελώ παξάιιεια ζα ππάξρεη θαη δηαδηθηπαθή αλάξηεζε ηωλ θωηνγξαθηώλ. Σα θξηηήξηα 

ηεο επηηξνπήο ζα είλαη  ε αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή πνηόηεηα, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε ζπλάθεηα κε ην 

ζέκα, ε απζεληηθόηεηα θαη ε πξωηνηππία.   Σελ θξηηηθή επηηξνπή ζα απνηεινύλ δπν εθπξόζωπνη από 

ηελ ΓΓΔ Πξέβεδαο, έλα κέινο από ην Ληκεληθό Σακείν, έλα κέινο από ηελ ΔΦΔ Πξέβεδαο θαη έλα 

κέινο από ηελ Φωηνγξαθηθή Οκάδα Φηιηππηάδαο  ΚΑΓΡΩ. 

ηόρνο εθηόο  από ηελ δηαδηθηπαθή πξνβνιή,  είλαη νη βξαβεπκέλεο θωηνγξαθίεο λα 

παξνπζηαζηνύλ ζε   έθζεζε  θαζώο θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη  ζε άιιεο θωηνγξαθηθέο εθζέζεηο 

 Θα ππάξρνπλ  ζπκβνιηθά βξαβεία γηα ηνπο  ηξεηο  ληθεηέο. 

Κάζε καζεηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη κέρξη ηξεηο (3)  θωηνγξαθίεο αζπξόκαπξεο ή έγρξωκεο. 

Οη θωηνγξαθίεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κπνξεί λα απνηεινύλ θαη πιηθό από  άιιεο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο-πξνγξάκκαηα ή project. Οη θωηνγξαθίεο πξέπεη λα ζηαινύλ κέζω ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, ζηε δηεύζπλζε plinetpr@sch.gr, γηα λα αλαξηεζνύλ ζην δηαδίθηπν. Σν κέγεζνο ηωλ 

ζπλεκκέλωλ αξρείωλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 ΜΒ (300 dpi) θαη δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 10 

ΜΒ. Οη θωηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή jpg θαη ην όλνκα θάζε αξρείνπ ζα πξέπεη λα θέξεη 

ην επίζεην ηνπ καζεηή κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο π.ρ Papadopoulos_01, Papadopoulos_02. ην email 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηαγωληδόκελνπ, ην ζρνιείν ηνπ, ηειέθωλν 

επηθνηλωλίαο θαη κηα ιεδάληα – ζρόιην γηα θάζε θωηνγξαθία.  

Ωο εκεξνκελία ιήμεο απνζηνιήο θωηνγξαθηώλ νξίδνπκε ηελ Παρασκευή 6 Μαΐου 2016. Η 

αλάξηεζε ηωλ θωηνγξαθηώλ ζα γίλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://sites.google.com/site/fotographytest 

όπνπ ην θνηλό ζα κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηα ππνβιεζέληα έξγα ηωλ καζεηώλ. Γηα νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ην Κε.Πιε.Νε.Σ. Πξέβεδαο ζηα ηει.2682027861  

2682089682 ή ζηα  email plinetpr@sch.gr θαη sdraspre@sch.gr. 

 

Από ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πξέβεδαο 
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