Αρ. Πρ. 370
Προκιρυξθ Παγκριτιου διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ
για μακθτζσ & μακιτριεσ δθμοτικοφ, γυμναςίου και λυκείου, θλικίασ 10-18 ετών,
με κζμα "Η εξερεφνθςθ του διαςτιματοσ μζςα από τα μάτια των παιδιών."
Θ Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Πολιτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ Διμου Χανίων – Κζντρο Αρχιτεκτονικισ
τθσ Μεςογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), προκθρφςςει τον Παγκριτιο Διαγωνιςμό Ζωγραφικισ για τθν
Εξερεφνθςθ του Διαςτιματοσ μζςα από τα Μάτια των Παιδιών. Ο διαγωνιςμόσ γίνεται μζςα ςτα
πλαίςια μιασ ευρφτερθσ δράςθσ τθσ ΚΕΠΠΕΔΘΧ-ΚΑΜ με τίτλο "Το ΚΑΜ των Παιδιών για τθν Τζχνθ
και τθν Επιςτιμθ." Ωσ τελικι θμερομθνία παράδοςθσ των ζργων ορίηεται θ Πζμπτθ 20 Μαρτίου
2014 (Για τα ζργα που αποςτζλλονται ιςχφει θ θμερομθνία που γράφει θ ςφραγίδα του
ταχυδρομείου). Στο διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όλοι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των
Δθμοτικών Σχολείων, των Γυμναςίων και των Λυκείων τθσ Κριτθσ, θλικίασ 10-18 ετών.
Όροι διαγωνιςμοφ
1.

Ακολουκώντασ τθν κατεφκυνςθ που χάραξε ο διεκνισ διαγωνιςμόσ Humans in Space Youth
Art Competition (HiSYAC), o Παγκριτιοσ Διαγωνιςμόσ Ζωγραφικισ για τθν Εξερεφνθςθ του
Διαςτιματοσ μζςα από τα Μάτια των Παιδιών ζχει ςτόχο να ενκαρρφνει τουσ νζουσ
καλλιτζχνεσ να μάκουν για το διάςτθμα, να εμπνευςτοφν από αυτό, να φανταςτοφν τισ
μελλοντικζσ εξελίξεισ ςτθν εξερεφνθςι του από τον άνκρωπο και δθμιουργικά να
επικοινωνιςουν τισ ιδζεσ τουσ μζςα από το διαγωνιςμό. Τα ερωτιματα που απευκφνει ο
διαγωνιςμόσ ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ είναι: "Πώσ θα χρηςιμοποιοφμε ςτο μζλλον
την επιςτήμη και την τεχνολογία για την εξερεφνηςη του διαςτήματοσ; Τι μυςτήρια θα
ανακαλφψουμε ςτην πορεία;" Οι εκπαιδευτικοί μποροφν αντλιςουν πλοφςιο ενθμερωτικό
υλικό από τθν ιςτοςελίδα του ςυνεργαηόμενου HiSYAC:
http://www.lpi.usra.edu/humansinspaceart/beInspired/index.shtml.en (ςτα Αγγλικά) κακώσ
και από τθν ιςτοςελίδα του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Διαςτιματοσ
http://www.esa.int/ell/ESA_in_your_country/Greece (ςτα Ελλθνικά).

2.

Τα διαγωνιηόμενα ζργα ηωγραφικισ κα πρζπει να ζχουν μζγεκοσ Α3, ςε οποιοδιποτε είδοσ
χαρτιοφ. Θ τεχνικι είναι ελεφκερθ.

3.

Κάκε ζργο κα πρζπει να αναγράφει ςτθν πίςω πλευρά του (κάτω και αριςτερά) το
ονοματεπώνυμο του καλλιτζχνθ, τθν θλικία του, τον τίτλο του ζργου κακώσ και τθ μονάδα
και τάξθ φοίτθςισ του. Οι διαγωνιηόμενοι/εσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ
που διζπουν το διαγωνιςμό.

4.

Κάκε ςχολείο -δθμοτικό, γυμνάςιο και λφκειο- μπορεί να αποςτείλει από ζνα ζωσ τρία ζργα,
τα οποία κα ζχει επιλζξει μζςα από εςωτερικζσ διαδικαςίεσ.

5.

Τα ζργα κα φωτογραφθκοφν και κα αποςταλοφν ςτα μζλθ τθσ κριτικισ επιτροπισ
θλεκτρονικά, ςυνοδευόμενα από ζναν αρικμό, που κα είναι και το μόνο αναγνωριςτικό
τουσ ςτοιχείο ςτθ διαδικαςία επιλογισ.

6.

Θ κριτικι επιτροπι κα αποτελείται από μια ομάδα επιςτθμόνων, δαςκάλων και
καλλιτεχνών.

7.

Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να παραδώςει τα ζργα τθσ ςτα γραφεία τθσ ΚΕΠΠΕΔΘΧ-ΚΑΜ,
Ελ. Βενιηζλου Γαλατάσ Χανίων (πρώθν Δθμαρχείο Νζασ Κυδωνίασ) Τ.Κ. 73100, τισ εργάςιμεσ

θμζρεσ και ώρεσ, το αργότερο μζχρι 20 Μαρτίου 2014, ι να τα αποςτείλει ταχυδρομικά
μζςα ςε φάκελο Α3+, με θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου μζχρι 20 Μαρτίου 2014 και
με τθν ζνδειξθ "Συμμετοχι ςτον Παγκριτιο Διαγωνιςμό Ηωγραφικισ", ςτθν ίδια διεφκυνςθ.
8.

Τα βραβευμζνα ζργα του διαγωνιςμοφ κα εκτεκοφν ςτθν ομώνυμθ ζκκεςθ το διάςτθμα 7
Απριλίου με 9 Μαΐου 2014 ςτο Κζντρο Αρχιτεκτονικισ Μεςογείου ςτα Χανιά. Στθν ίδια
ζκκεςθ κα παρουςιαςτοφν για πρώτθ φορά ςτθν Ελλάδα βραβευμζνα και επιλεγμζνα ζργα
από το διεκνι διαγωνιςμό Humans in Space Youth Art Competition (HiSYAC) που
διοργανώνει το Ινςτιτοφτο Σελινθσ και Πλανθτών (LPI: Lunar and Planetary Institute) και θ
Ζνωςθ Πανεπιςτθμίων για Ζρευνα ςτο Διάςτθμα (USRA: Universities Space Research
Association) από το 2010 και ανά δφο χρόνια ςε ςυνεργαςία με τθν Αμερικάνικθ Υπθρεςία
Αεροναυτικισ και Διαςτιματοσ (NASA: National Aeronautics and Space Administration), το
Γερμανικό Οργανιςμό Διαςτιματοσ (DLR: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt) και
άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ.

9.

Θα απονεμθκοφν τρεισ διακρίςεισ -1θ, 2θ και 3θ κζςθ- για κάκε θλικιακι υπό-ομάδα
(μακθτζσ/τριεσ Δθμοτικοφ Σχολείου, Γυμναςίου και Λυκείου). Θ τελετι βράβευςθσ κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 13 Απριλίου 2014 ςτο Κζντρο Αρχιτεκτονικισ Μεςογείου ςτα Χανιά.

10. Όλα τα ζργα που κα υποβλθκοφν ςτο διαγωνιςμό, μετά το τζλοσ τθσ ζκκεςθσ κα
επιςτραφοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και από εκεί ςτουσ δικαιοφχουσ μζςα από τισ
Πρωτοβάκμιεσ και Δευτεροβάκμιεσ διευκφνςεισ των νομών τουσ.
11. Θ ςυμμετοχι ςτον Παγκριτιο Διαγωνιςμό Ζωγραφικισ για τθν Εξερεφνθςθ του
Διαςτιματοσ μζςα από τα Μάτια των Παιδιών είναι δωρεάν και προαιρετικι.
12. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν
ΚΕΠΠΕΔΘΧ-ΚΑΜ ςτο τθλζφωνο ςτο 28210-34213 κακώσ και ςτισ διευκφνςεισ
koindomes@gmail.com και cam@keppedih-cam.gr. Τθ ςυνολικι επιμζλεια τθσ δράςθσ ζχει
αναλάβει θ αρχιτζκτονασ Μαριάνκθ Λιάπθ, θ οποία είναι επίςθμθ ςυνεργάτιδα του Humans
in Space Youth Art Competition ςτθν Ελλάδα.
Είναι ςθμαντικό να ενθμερωκοφν ζγκαιρα όλοι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςτθν Κριτθ θλικίασ 1018 ετών, και ςυγκεκριμζνα τθσ 5θσ και 6θσ τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου, του Γυμναςίου και του
Λυκείου. Επίςθσ, να ενθμερωκοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί και ειδικά όςοι διδάςκουν το μάκθμα των
Εικαςτικών.

Θ Πρόεδροσ τθσ ΚΕΠΠΕΔΘΧ-ΚΑΜ &
Αντιδιμαρχοσ Δομικών Ζργων Χανιών
κ. Νάνςυ Αγγελάκθ

