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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 20-10-2020
Αρ. Πρωτ. Φ15/142921/Δ2
Βαθ. Προτερ.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους
και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή
στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς
Υπόψη: κ.Κωτσοπούλου Σοφία
Mail: kentro.hmeras@gmail.com

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε & Δ.Ε.
(δια των οικείων Δ/νσεων)

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και
νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς με τίτλο «1ος Μαθητικός
Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητα¨» για το σχολικό έτος 2020-21, για
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 139085/Δ2/13-08-2020 και 106172/16-08-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 12-05-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 38/31-07-2020
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε
τη διεξαγωγή των Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού
Μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητα¨».
O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και
νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.Καστοριάς, απευθύνεται σε μαθητές/τριες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και
σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1

1.

Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο
θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να διεξαχθεί χωρίς να
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
4. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για τυχόν μετακινήσεις μαθητών και
μαθητριών εκτός σχολικού πλαισίου.
5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί σύμφωνα με
τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων.
6. Η προσκόμιση ενυπόγραφου εντύπου γονικής συναίνεσης των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των
μαθητών/τριών στις παραπάνω δράσεις .
7. Η μη διανομή οιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
8. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα
υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων
και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των
σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.
Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και
εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα
αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και
των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.
Συνημμένα: τρία (3) ηλεκτρονικά αρχεία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄
5. Δνση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Β΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
7. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους
με τίτλο
«Διαφορετικότητα»

Σχολικό έτος 2020-2021
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Κέντρο Ημέρας ανήκει στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό- Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς,
ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (AM
03204ΣΥΤ11096Ο38Ν-0911)

και

στο

Ειδικό

Μητρώο

Εθελοντικών

μη

Κυβερνητικών

Οργανώσεων (Άρθρο 12 Ν.2646/98) (ΑΜ 03204ΣΥΤ11096Ο38Ν-0830).
Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παραμονή του ατόμου με διαταραχή του φάσματος του
αυτισμού στην κοινότητα, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης του και
η υποστήριξη εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική
ενσωμάτωση.
Για την επίτευξη των στόχων του το Κέντρο Ημέρας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Ημερήσια προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα με
αυτισμό και τις οικογένειές τους
2. Προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας
3. Παραγωγή σχετικού επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών το Κέντρο Ημέρας διεξάγει τον 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός
Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο “Διαφορετικότητα”. Η τελική αξιολόγηση των έργων των
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μαθητών θα γίνει από ειδική επιτροπή η οποία θα αποφανθεί για τις τρεις καλύτερες προτάσεις.
Το Κέντρο Ημέρας καθώς και η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό –Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
θα αξιοποιήσουν τα διακριθέντα έργα στα πλαίσια των δράσεών τους για την περαιτέρω
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ατόμων
με αυτισμό στον κοινωνικό ιστό.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του μαθητικού
πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Παράλληλα ο
διαγωνισμός αποσκοπεί:
1.

Στην ενίσχυση εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη διεξαγωγή
έρευνας

2.

Στην περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων

3.

Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών

4.

Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, μέσω και της καλλιτεχνικής έκφρασης

5.

Στην προώθηση του έργου και της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών, ως κύριο
μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα που αφορούν
στη ζωή των εφήβων και ενηλίκων με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού στη χώρα μας.
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3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι μαθητές όλων των Δημοτικών, Γυμνασίων και
Λυκείων του Ν. Καστοριάς.
Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό είναι ομαδικές και αφορούν σε τμήματα τάξεων ή ομάδες
μαθητών/τριων διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη:
1) Η γραπτή συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα μαθητή
2) Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό
(για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής, όπως ακολουθεί παρακάτω)

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής για κάθε ομάδα μαθητών γίνεται από τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό, όπως αυτός έχει οριστεί ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της
σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός οφείλει να συμπληρώσει και να αποστείλει
εμπρόθεσμα την αίτηση συμμετοχής μετά από επικοινωνία με το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας.
Συνημμένα σε αυτήν αποστέλλεται για κάθε μαθητή υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μαθητή.
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Η αίτηση συμμετοχής καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Κέντρου Ημέρας (kentro.hmeras@gmail.com) ή παραδίδονται ιδιοχείρως
καθημερινά από τις 12.00 έως τις 18.00 στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας στη διεύθυνση:
Φιλίππου & 28ης Οκτωβρίου
Μανιάκοι, Καστοριά
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των συνοδευτικών εγγράφων
ορίζεται η Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ
5.1 Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές όλων των Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Καστοριάς.
2. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό είναι ομαδικές. Κατά συνέπεια απαιτείται η συμμετοχή
τουλάχιστον δύο (2) μαθητών της ίδιας τάξης ή διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης από την
ίδια σχολική μονάδα.
3. Κάθε ομάδα μαθητών μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
η οποία θα προτείνει ένα και μοναδικό έργο.
4. Κάθε αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη και
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υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε μαθητή.
5. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται τότε η πρόταση
απορρίπτεται και δεν αξιολογείται περαιτέρω.
5.2 Προδιαγραφές έργων:
1. Ως έργο ορίζεται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα που εκφράζεται με την μορφή
ταινίας μικρού μήκους και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά μουσικές συνθέσεις, βίντεο,
φωτογραφίες κ.α.
2. Τα έργα των μαθητών θα πρέπει να πραγματεύονται τη ζωή εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό
στη χώρα μας και ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω:
 Χαρακτηριστικά του αυτισμού
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθητές με αυτισμό
 Ενδοσχολική βία και αυτισμός
 Επαγγελματική αποκατάσταση και αυτισμός
 Θέματα καθημερινής διαβίωσης εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό
 Νέες Τεχνολογίες και αυτισμός
3. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα στην αποτύπωση των μηνυμάτων.
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4. Οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιηθεί (όπως εικόνες, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο κ.τ.λ.) θα
πρέπει να είναι ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα ή οι μαθητές να έχουν εξασφαλίσει σχετική
έγγραφη άδεια από τον δημιουργό/δημιουργούς τους.
5. Αποκλείεται η προσβολή δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.
6. Σε περίπτωση που εμφανίζονται ανήλικοι απαιτείται η τήρηση των κανόνων περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων και προστασίας του προσώπου ενώ απαιτείται σχετική έγγραφη άδεια του
νομίμου εκπροσώπου.
7. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεσμεύονται να υποβάλλουν έργα, των οποίων είναι οι
αποκλειστικοί δημιουργοί.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ
Κάθε ομάδα διαγωνιζομένων θα υποβάλλει την πρότασή της σε CD ή USB το οποίο θα περιέχει το
αρχείο της ταινίας (προτιμάται να είναι σε αρχείο τύπου .avi) και ένα αρχείο word με τα στοιχεία
των εκπαιδευτικών και των μαθητών, την περίληψη και τη φωτογραφία της ταινίας.
Μέγιστη χρονική διάρκεια της ταινίας ορίζονται τα δέκα (10) λεπτά (χωρίς τους τίτλους αρχής και
τέλους).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021.
Τα έργα παραδίδονται ιδιοχείρως καθημερινά από τις 12.00 έως τις 18.00 στη γραμματεία του
Κέντρου Ημέρας στη διεύθυνση:
Φιλίππου & 28ης Οκτωβρίου, Μανιάκοι, Καστοριά
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7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Για κάθε έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής από τους
οργανωτές.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεσμεύονται να συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία, να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων και να τηρούν τις διατάξεις της παρούσας
προκήρυξης.
3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεσμεύονται ότι τα έργα που υποβάλλουν δεν περιέχουν
κανένα δάνειο ή απομίμηση που αφορά υφιστάμενα προστατευόμενα έργα και γενικότερα δεν έχουν
χρησιμοποιήσει στοιχεία που θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα τρίτων, το
δικαίωμα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος ή το δικαίωμα επί της εικόνας ατόμων καθώς και ότι δεν
παραβιάζουν την προσωπική σφαίρα και την ατομική ζωή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά
επισημαίνεται ότι οι οργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν

για τυχόν αξιώσεις που μπορούν να

εγερθούν από τρίτους σε βάρος της λήψης των ως άνω έργων με παράνομο τρόπο.
4. Κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την με οποιοδήποτε τρόπο λήψη
άδειας από κάθε τρίτο πρόσωπο, η εικόνα του οποίου αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα έργα.
5. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημοσίευση των έργων εντός των ορίων
που έχουν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποχρεούται να
διασφαλίσει το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο
Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς καθώς και την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό[9]
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Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς έναντι κάθε πράξης ή προσφυγής ή οποιασδήποτε ενέργειας θα μπορούσε να
ασκηθεί, λόγω της δημοσίευσης των εν λόγω έργων στο πλαίσιο της παρούσας, από οποιοδήποτε
άτομο εις βάρος της εικόνας τους, της ιδιωτικής του ζωής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος που θα μπορούσε να επικαλεστεί, κυρίως, αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία.
6. Κάθε συμμετέχων επιτρέπει στο Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με
Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς και στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με
Αυτισμό- Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς να εκμεταλλεύεται, χωρίς καμία αξίωση αμοιβής ή άλλου είδους
οικονομικού ανταλλάγματος, τα υποβαλλόμενα έργα. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται το δικαίωμα
αναπαραγωγής, προβολής, δημοσίευσης, απεικόνισης, προσαρμογής, διόρθωσης, επεξεργασίας,
ψηφιοποίησης και έκθεσης έργων εντός και εκτός της Ελλάδας. Η άδεια παρέχεται για
εκμετάλλευση από και για όλα τα μέσα και τρόπους μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
των εξής:


Δημοσίευση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ημέρας και της Εταιρείας
Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό- Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς



Δημοσίευση σε κάθε έντυπο μέσο



Προβολή σε εκθεσιακούς χώρους που έχει ορίσει ο διοργανωτής.

7. Η εκμετάλλευση θα γίνεται για σκοπούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
8. Με τη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπουν στους οργανωτές να χρησιμοποιούν
για λόγους διαφήμισης και προώθησης σε οποιοδήποτε μέσο προβολής και, κυρίως, στο πλαίσιο
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δημοσίευσης των στοιχείων των νικητών, το ονοματεπώνυμο, τα έργα και τα βιογραφικά
στοιχεία που έχουν υποβάλλει κατά την υποβολή της αίτησής τους.
9. Οι αρχικοί δημιουργοί των έργων (σχολική μονάδα, εκπαιδευτικοί, μαθητές) ΔΕΝ μπορούν
να εκμεταλλευτούν το έργο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την Εταιρεία
Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς.
10. Τα έργα που θα διαγωνισθούν δεν επιστρέφονται.
11. Με την υποβολή αίτησης στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλες τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις διαδικασίες του διαγωνισμού όπως
περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η τελική αξιολόγηση των έργων θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς. Σκοπός του
διαγωνισμού είναι η επιλογή των τριών καλύτερων προτάσεων.
Τα έργα των μαθητών θα αξιολογηθούν ως προς:
1.

Το περιεχόμενο, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα

2.

Την εύληπτη προβολή του περιεχομένου

3.

Το αισθητικό αποτέλεσμα

4.

Τη συνολική παρουσίαση
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5.

Τη δυνατότητα ποιοτικής τελικής αναπαραγωγής

Με στόχο την περαιτέρω εμπλοκή της κοινότητας το Κέντρο Ημέρας και η Εταιρεία Προστασίας
Ατόμων με Αυτισμό –Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς δύναται να διοργανώσουν έκθεση κατά την οποία θα
εκτεθούν τα έργα του συνόλου των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

9. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθυνθούν
στο τηλέφωνο 2467087543, 2467025336 (καθημερινά, 12.00- 18.00, κα Χρύσα Κολλήγα) ή
εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Ημέρας (kentro.hmeras@gmail.com).

[12]
Φιλίππου & 28ης Οκτωβρίου, Μανιάκοι Καστοριάς, T./F. 2467087543, E-mail: kentro.hmeras@gmail.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του/της μαθητή/τριας ........................................................ έχω διαβάσει και
πλήρως κατανοήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους της συμμετοχής του μαθητή/τριας στην
διοργάνωση της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς και του Κέντρου
Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν.
Καστοριάς, με τίτλο «1ος Μαθητικός διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους με τίτλο ¨Διαφορετικότητα¨».
Ενεργώντας τόσο για λογαριασμό του/της, όσο και στο όνομα και για λογαριασμό μου, πλήρως και
ανεπιφύλακτα αποδέχομαι και αναγνωρίζω, παρέχω την συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του
παιδιού μου στην εν λόγω διοργάνωση, βεβαιώνοντας ότι θα σεβαστεί πλήρως τους όρους και τις
προϋποθέσεις του. Παρέχω δε προκαταβολικά την άνευ όρων συγκατάθεση και συναίνεσή μου στους
οργανωτές να δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες του παιδιού μου από την ημέρα της εκδήλωσης με σκοπό
την προβολή της δράσης και μόνο. Τέλος, παραιτούμαι προκαταβολικά κάθε αξίωσης αμοιβής ή άλλου
είδους οικονομικού ανταλλάγματος που συνδέεται με το υποβαλλόμενο από το παιδί μου έργο στην
διοργάνωση. (4)
Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο «Διαφορετικότητα»
(Συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Όνομα Σχολείου:
2. Διευθυντής:
3. Τηλέφωνο σχολείου:
4. E-mail σχολείου:
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
1. Ονοματεπώνυμο:
2. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκπαιδευτικού:
3. E-mail εκπαιδευτικού:
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
1. Τάξη ή Τμήμα:
2. Αριθμός Μαθητών ανά συμμετοχή:

Ημερομηνία:

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός

Υπογραφή

/ /

Ο/η Διευθυντής

Υπογραφή & Σφραγίδα

Φιλίππου & 28ης Οκτωβρίου, Μανιάκοι Καστοριάς, T./F. 2467087543, E-mail: kentro.hmeras@gmail.com

