ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Μονάδα εκπαίδευσης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προσκαλεί το
Σχολείο σας να συμμετάσχει σε τρεις σχολικούς διαγωνισμούς με βραβεία και τιμητικούς επαίνους:
α) διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τον υδάτινο κόσμο
β) διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τον υδάτινο κόσμο και
γ) διαγωνισμό βίντεο με θέμα μία μέρα από τη ζωή ενός επιστήμονα ερευνητή του υδάτινου
περιβάλλοντος.
Οι τρείς διαγωνισμοί εντάσσονται στο πρόγραμμα «Νύχτα του Ερευνητή» που χρηματοδοτείται
από την Ε.Ε. στα πλαίσια του «Horizon 2020» και έχει στόχο την εξοικείωση των νέων με το επάγγελμα
του ερευνητή και την ενημέρωση του κοινού για το έργο και τα επιτεύγματα των ερευνητών στα
Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα.
Οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε μαθητές δύο ηλικιακών ομάδων: α) Δημοτικού & β)
Γυμνασίου-Λυκείου από όλη την Ελλάδα. Τα έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας και βίντεο που θα
βραβευτούν θα εκτεθούν στα περίπτερα του ΕΛΚΕΘΕ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του
προγράμματος που φέτος θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στη
Ρόδο στον Υδροβιολογικό Σταθμό την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015. Στο Ενυδρείο του ΕΛΚΕΘΕ
«Θαλασσόκοσμος» στις Γούρνες Ηρακλείου θα εκτεθούν επίσης όσα έργα σταλθούν στην Κρήτη.
Από κάθε διαγωνισμό (ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο) και ηλικιακή ομάδα θα βραβευτούν 3
έργα (από ένα σε Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη) και 6 αντίστοιχα θα λάβουν τιμητικούς επαίνους, ενώ όλοι οι
συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή είναι η 30 Ιουνίου 2015.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα από τη συμμετοχή του σχολείου σας στους διαγωνισμούς και θα είμαστε
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια.

Η υπεύθυνη της μονάδας εκπαίδευσης
Δρ Κατσίκη Βασιλική-Αγγελική

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

α) Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα «Υδάτινος κόσμος»
Πληροφορίες για το Θέμα :

Μέγιστος αριθμός έργων ανά
σχολείο:
Μέγιστη διάσταση έργων:
Υλικά :

Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν με έργα ζωγραφικής που
σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον δηλαδή τη θάλασσα, τις λίμνες,
τα ποτάμια, τα ρέματα και μπορεί να απεικονίζουν τοπία, θαλασσινά
επαγγέλματα, ζώα και φυτά του υγρού στοιχείου, ναυτιλία κλπ
8
0,30 x 0,40 εκ
Ελεύθερη επιλογή

β) Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Υδάτινος κόσμος»
Πληροφορίες για το Θέμα :

Μέγιστος αριθμός έργων ανά
σχολείο:
Υποχρεωτικές διαστάσεις
φωτογραφιών:
Υλικά :

Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν με φωτογραφίες που σχετίζονται
με το υδάτινο περιβάλλον δηλαδή τη θάλασσα, τις λίμνες, τα ποτάμια,
τα ρέματα και μπορεί να απεικονίζουν τοπία, θαλασσινά
επαγγέλματα, ζώα και φυτά του υγρού στοιχείου, ναυτιλία κλπ
8
Α4 δηλαδή περίπου 0,20 x 0,30 εκ
Εκτυπώσεις έγχρωμης ή ασπρόμαυρης φωτογραφίας, επεξεργασμένες
ή όχι.

γ) Διαγωνισμός βίντεο με θέμα «Μία μέρα από τη ζωή ενός επιστήμονα ερευνητή του υδάτινου
περιβάλλοντος»
Πληροφορίες για το Θέμα :

Τα παιδιά πρέπει να φτιάξουν ένα σενάριο με αφήγηση και διαλόγους
όπου ένας ή περισσότεροι «πρωταγωνιστές» θα παίξουν το ρόλο ενός
επιστήμονα ερευνητή του υδάτινου οικοσυστήματος ο οποίος
προσπαθεί να προσεγγίσει επιστημονικά ένα περιβαλλοντικό θέμα
και να εκθέσει τον τρόπο που θα το μελετήσει. Για το σκοπό αυτό τα
παιδιά καλούνται να βρουν στοιχεία τόσο για το περιβαλλοντικό
θέμα, όσο και για το επάγγελμα του ερευνητή. Στη συνέχεια τα παιδιά
βιντεοσκοπούν και συνθέτουν τα δρώμενα.
Επιλλογή ανάμεσα στις ειδικότητες: α) ιχθυολόγου-θαλάσσιου
βιολόγου, β) θαλάσσιου γεωλόγου, γ) χημικού ωκεανογράφου και δ)
φυσικού ωκεανογράφου. Βοηθητικά –και όχι περιοριστικά
αναφέρουμε σαν θέματα την υπεραλίευση, τη ρύπανση μιας περιοχής
τα παράκτια έργα και τις κατασκευές , την εξαφάνιση ειδών-μείωση

βιοποικιλότητας, τις πετρελαιοκηλίδες, τα θαλάσσια ρεύματα, το
κύκλο ζωής ενός οργανισμού, την κατασκευή επιστημονικών οργάνων
κλπ.
Μέγιστος αριθμός έργων ανά
σχολείο:
Διάρκεια βίντεο
Υλικά :

1
3-4 λεπτά
Βίντεο σε ψηφιακή μορφή AVI, MP4, MOV γραμμένο σε DVD (2
αντίγραφα)

Επιπλέον πληροφορίες στο 6932695310.

Τα σχολεία θα πρέπει να επιλλέξουν οποιαδήποτε -αλλά μόνο ΜΙΑ- από τις 3 περιοχές που θα
διεξαχθεί ο διαγωνισμός και να αποστείλουν τα έργα τους:
Α) για τον διαγωνισμό της Αθήνας στους
ΚΑΤΣΙΚΗ Β.Α & ΤΣΑΜΠΑΡΗ Χ.
ΕΛΚΕΘΕ
46,7 χλμ Αθηνών-Σουνίου
Μαύρο Λιθάρι
19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Β) για τον διαγωνισμό της Ρόδου στην
ΚΟΡΣΙΝΙ-ΦΩΚΑ Μ.
ΕΛΚΕΘΕ-ΥΣΡ
Οδός Κω
85100 ΡΟΔΟΣ

Γ) για τον διαγωνισμό της Κρήτης στις
ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ & ΒΑΝΤΑ ΠΛΑΪΤΗ
ΕΛΚΕΘΕ
Πρώην Αμερικάνικη Βάση
71500 ΓΟΥΡΝΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

