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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία για τον Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Πληροφοριακού
Γραφήματος (infographic) για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με γενικό τίτλο:
«100 ΧΡΟΝΙΑ 1922-2022 Μια θάλασσα μνήμες … και γινήκαμε όλοι ένα»
Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 38319/Δ2/04-04-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ15/37236/Δ2/1-4-2022 εγγράφου μας με θέμα «Έγκριση
Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού Πληροφοριακού Γραφήματος (infographic) για τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή με γενικό τίτλο: «100 ΧΡΟΝΙΑ 1922-2022 Μια θάλασσα μνήμες… και
γινήκαμε όλοι ένα»» και λαμβάνοντας υπόψη το από 04-04-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου
Καλαμαριάς, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά την επικαιροποιημένη προκήρυξη του
διαγωνισμού και τα συνημμένα σε αυτή.
Συν.: Τέσσερα (04) ηλ. αρχεία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
1

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (INFOGRAPHIC)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«100 ΧΡΟΝΙΑ 1922 – 2022
Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα»

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για τα 100 χρόνια από
την Μικρασιατική Καταστροφή με τον γενικό τίτλο ΄΄Μια θάλασσα μνήμες …και

γινήκαμε

όλοι

πληροφοριακού

ένα΄΄,

θα

γραφήματος

πραγματοποιηθεί
(infographic),

μαθητικός

δηλαδή,

γραφική

διαγωνισμός
απεικόνιση

δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την πορεία αφομοίωσης του
προσφυγικού στοιχείου. Στόχος, η παρουσίαση της πολύπλευρης προσφοράς και
της διάνθισης της τοπικής κοινωνίας, με κατανοητό τρόπο ώστε να είναι εύληπτο
από τον πολίτη. Τέλος, όλα αυτά τα ελκυστικά μαθητικά έργα τέχνης και
πληροφορίας θα εκτεθούν στο κοινό, θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία
αναμνηστικών (τα οποία μπορούν να διατεθούν στους πολίτες κατά τη διάρκεια
άλλων σχετικών εκδηλώσεων) διεγείροντας το ενδιαφέρον του για τον ξεριζωμό,
την καταστροφή και την αναγέννηση.

Όροι - κανόνες διαγωνισμού
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένοι μαθητές/τριες ή
ομάδες μαθητών έως 4 άτομα, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα με
ένα έργο ανά μαθητή/ομάδα.
Τα έργα που θα υποβληθούν να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.

1. Αίτηση - Οδηγίες υποβολής
➢ Η αίτηση – υποβολή των έργων θα γίνει με ηλεκτρονική μορφή σε
διεύθυνση που θα δημιουργηθεί.
➢ Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δεν υπάρχει καμία χρέωση.
Από τον διαγωνισμό δεν θα προκύψουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα
(με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

➢ Η εγγραφή μπορεί να γίνει ατομικά από τον/την μαθητή/τρια, από την
ομάδα των μαθητών/τριών ή από τον/την εκπαιδευτικό που θα είναι
επικεφαλής της ομάδας των μαθητών/τριών. Ο κάθε μαθητής/τρια θα
υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες των ότι
δέχεται την συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο
του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους
όρους της προκήρυξης.

➢ Η αίτηση εγγραφής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.kalamaria.gr.
➢ Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή θα περιλαμβάνουν:
1) το όνομα του/της μαθητή/τριας ή της ομάδας των μαθητών/τριών και το
όνομα του σχολείου,
2) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση διαμονής και
3) την ημερομηνία γέννησης των μαθητών/τριών.
➢ Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από κάθε μαθητή/τρια ή από την ίδια
ομάδα μαθητών. Ο ίδιος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει
τόσα έργα όσα και οι ομάδες που καθοδηγεί και θα πρέπει να
υποβάλλονται από τον/την εκπαιδευτικό που ηγείται της ομάδας των
μαθητών.
➢ Τα έργα θα υποβληθούν ως αρχεία PDF, TIFF ή PNG, σε οριζόντιο ή
κατακόρυφο μορφότυπο 16:9, με τη μικρότερη πλευρά σε ελάχιστη
ανάλυση 2048 εικονοστοιχεία (pixels) και χωρίς συμπίεση. Το όριο
μεγέθους είναι 10MB για το πληροφοριακό γράφημα και 5MB για εικόνες.
➢ Η προθεσμία για την υποβολή των έργων λήγει στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.
➢ Ελλιπείς υποβολές, υποβολές που δεν ακολουθούν τις προαναφερθείσες
προδιαγραφές και υποβολές που δεν σχετίζονται με το θέμα ή που
εμπλέκουν άσεμνο, ρατσιστικό, βίαιο ή δυσφημιστικό περιεχόμενο, θα
αποκλειστούν αυτόματα.
➢ Όλα τα έργα θα προβληθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς, η
οποία θα δημιουργηθεί για τις εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο των 100
χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Επίσης κάποια έργα θα
αξιοποιηθούν στην δημιουργία επετειακών αναμνηστικών.

2. Επιλογή θέματος
Προτείνεται ένα κατάλογος θεμάτων αλλά το θέμα μπορεί να είναι και ελεύθερο.
Το θέμα του διαγωνισμού θα είναι σχετικό με την κοινωνική, οικονομική,
πολιτιστική ζωή των Μικρασιατών, την αγροτική και αστική εγκατάστασή των
προσφύγων στην Ελλάδα, τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, την επίδραση στην
λογοτεχνία και την τέχνη, τις διαδρομές της προσφυγιάς προς την Ελλάδα, τις
γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες κ.α.

Ένα πληροφοριακό γράφημα (infographic) είναι μια συλλογή εικόνων,
γραφημάτων και ελάχιστου κειμένου που παρέχει μια εύκολα κατανοητή
επισκόπηση

ενός

θέματος.

Όπως,

στα

παρακάτω

παραδείγματα,

τα

πληροφοριακά γραφήματα χρησιμοποιούν απεικονίσεις για την γρήγορη και
σαφή μετάδοση πληροφοριών.

3. Αξιολόγηση έργων – Αποτίμηση διαγωνισμού
Για την αξιολόγηση και επιλογή των έργων θα συσταθεί ειδική επιτροπή
διακεκριμένων καλλιτεχνών και ειδικούς σχεδίων. Η αποτίμηση του διαγωνισμού
θα πραγματοποιηθεί με Ερωτηματολόγιο προς τους/τις μαθητές/-ήτριες.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και
θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.kalamaria.gr.

Κριτήρια αξιολόγησης:
1. Αρτιότητα και σχέση με το προτεινόμενο θέμα
Το πληροφοριακό γράφημα αντικατοπτρίζει σαφώς τα προτεινόμενα θέματα.
2. Προσέγγιση του θέματος
Το πληροφοριακό γράφημα παρουσιάζει τις πληροφορίες με σαφή και συνοπτικό
τρόπο και υποστηρίζεται από έναν ελκυστικό σχεδιασμό.
3. Τεχνική και αισθητική ποιότητα
Θα ληφθεί υπόψη η σύνθεση, το χρώμα και η τυπογραφία, που έχουν ως
αποτέλεσμα ένα οπτικά ελκυστικό πληροφοριακό γράφημα. Οι συμμετέχοντες
είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όποια τεχνική προτιμούν (για παράδειγμα,
αφαιρετική και διαισθητική, ρεαλιστική ή τρισδιάστατη, καλλιτεχνική). Όλες οι
επιλογές θα ληφθούν εξίσου υπόψη.
4. Πρωτοτυπία της πρότασης
Το πληροφοριακό γράφημα αντιπροσωπεύει έναν νέο τρόπο προσέγγισης του
θέματος. Το πληροφοριακό γράφημα δεν αντιγράφει παρόμοιες εικόνες που είναι
ήδη διάσημες ως σχεδιασμός ή στον επιστημονικό τομέα.
5.Ικανότητα της σύνθεσης να εντυπωσιάζει και να προτείνει επιστημονικούς
προβληματισμούς.
Το πληροφοριακό γράφημα μας επιτρέπει να διευρύνουμε τον προβληματισμό
μας σχετικά με το προτεινόμενο θέμα, λειτουργώντας ως αφετηρία για νέους
τρόπους προσέγγισης και συμβάλλοντας με νέες αισθητικές αξίες.

4. Βραβεία
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1 laptop, 2 tablets)
Με την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων που περιγράφονται στο παρόν
έγγραφο, τα σχέδια που θα βραβευτούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
διαγωνισμού.
Η τελετή απονομής θα γίνει σε ειδική εκδήλωση τον Σεπτέμβριο του 2022.

5. Προσωπικά Δεδομένα – Πνευματικά δικαιώματα
•
Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην
βασίζονται σε οποιοδήποτε προϋπάρχον σχέδιο ή υπόδειγμα. Είναι αποκλειστική
ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να διασφαλίσει ότι το σχέδιο που υποβάλλει δεν
παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα απορρήτου, κανονισμούς,
παραγγελίες ή οδηγίες οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
•
Εάν ασκηθούν αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες εναντίον της διοργανώτριας
αρχής ως αποτέλεσμα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ο συμμετέχων θα
θεωρηθεί υπεύθυνος και θα αποζημιώσει πλήρως την διοργανώτρια αρχή και
τυχόν άλλα μέρη, καθώς και θα καλύψει τυχόν νομικές επιβαρύνσεις που
ενδέχεται να προκύψουν.
•
Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των υποβληθέντων πληροφοριακών
γραφημάτων θα παραμείνουν στους δημιουργούς τους.
•
Η αποδοχή των κανόνων αποτελεί άδεια για να χρησιμοποιηθούν τα
ονόματα των συμμετεχόντων, στις γραπτές αναφορές του προγράμματος.
•
Η αποδοχή των κανόνων αποτελεί άδεια για την διοργανώτρια αρχή να
προσθέσει τα υποβαλλόμενα γραφήματα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Τα
πληροφοριακά γραφήματα θα κοινοποιηθούν μέσω της Διεθνούς Άδειας Creative
Commons BY-NC-ND 4.0, με τη δέουσα αναφορά στους δημιουργούς τους.
•
Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον
Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική
ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο
12 «μεταβίβαση»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
(INFOGRAPHIC)
«100 ΧΡΟΝΙΑ 1922 – 2022 Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα»

ΑΙΤΗΣΗ ‐ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ –Τ.Κ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΞΗ:

Ο/Η υπογεγραμμένος/η …………..….............................................................................................
γονέας/κηδεμόνας του/της παραπάνω μαθητή/τριας δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση
των όρων του διαγωνισμού και συναινώ στη συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό
και τη δημοσίευση του παραγόμενου έργου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
Δηλώνω επίσης και έλαβα γνώση ότι, τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.
Ημερομηνία …………………………………………..
Ο/Η Δηλών/ούσα
Υπογραφή
Σημ.: Οι αιτήσεις και τα ερωτηματολόγια, μαζί με τα έργα, αποστέλλονται το αργότερο
μέχρι 30/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paideias@kalamaria.gr
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό,
Αθανάσιος Τσιώλης Τηλ. 2313314175
Web: www.kalamaria.gr → ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Infografic

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (INFOGRAPHIC)
«100 ΧΡΟΝΙΑ 1922 – 2022
Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα»
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες!
Ο Δήμος Καλαμαριάς αφού σας ευχαριστήσει πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο
διαγωνισμό, θα θέλαμε να καταγράψετε την γνώμη σας σχετικά με τον διαγωνισμό και κατά
πόσο ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες. Ελπίζουμε να αποκομίσατε σημαντικές
εμπειρίες, ιστορικές γνώσεις και ερεθίσματα από την διαδικασία υλοποίησης του
διαγωνισμού.
Είναι σημαντικό να μας μεταφέρετε πώς βιώσατε αυτή την εμπειρία, συμπληρώνοντας το
παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά αποκλειστικά την αποτίμηση του διαγωνισμού.
Αξιολογείστε στην παρακάτω κλίμακα αυτό που σας εκφράζει περισσότερο
α/α

Ερωτήσεις

1

Σας άρεσε το θέμα του
διαγωνισμού;
Ήταν το θέμα του διαγωνισμού
κατανοητό και ενδιαφέρον;
Το θέμα του διαγωνισμού
αποτέλεσε κίνητρο για την
συμμετοχής σας;
Ο διαγωνισμός προώθησε την
φιλοσοφία της συνεργατικής
εργασίας;
Ο διαγωνισμός συνεισέφερε σε
ιστορικές γνώσεις και στην
ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης;

2
3
4
5

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Περιγράψτε τι σας άρεσε περισσότερο από τον διαγωνισμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Περιγράψτε κάτι που σας δυσκόλεψε ή δεν σας άρεσε στον διαγωνισμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πάρα πολύ

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)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι είμαι γονέας / ασκώ την επιμέλεια του/της ______________________________ (ονοματεπώνυμο μαθητή)
που φοιτά στην ______ (τάξη) του ………………………………………………………………………(όνομα σχολείου). Επίσης,
δηλώνω ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «100 ΧΡΟΝΙΑ 1922 – 2022:
Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα» του Δήμου Καλαμαριάς και ότι δέχομαι να δημοσιευθεί το έργο, όπως και το
ονοματεπώνυμο του παιδιού μου σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Ημερομηνία:
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Ο – Η Δηλ.

(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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