ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Με θέμα
«Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία»
Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με το μη
κερδοσκοπικό οργανισμό με την επωνυμία SAFEWATERSPORTS, προκηρύσσει Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία»
για το σχολικό έτος 2021-2022.
Ο διαγωνισμός αφορά στην δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές δημοτικών σχολείων
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα, την
παραλία και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Βασικός σκοπός και επιδίωξη του διαγωνισμού
αυτού είναι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους
στην παραλία και τη θάλασσα, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.
Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.
2. Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μία και μόνο πρωτότυπη ζωγραφική
δημιουργία ανά συμμετοχή, την οποία θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
3. Η επιλογή των υλικών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι ελεύθερη.
4. Κάθε φύλλο σχεδίασης δύναται να είναι σε χαρτί ζωγραφικής(π.χ. ακουαρέλας, ακρυλικών)
διαστάσεων τουλάχιστον 20×30 cm.
5. Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, αποκλειστικά σχεδιασμένα στο χέρι από τον
ίδιο τον μαθητή χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων
των ειδών δεν γίνονται δεκτές.
6. H κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει στο πίσω μέρος του φύλλου σχεδίασης τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας και τάξη φοίτησης
β) Όνομα σχολείου και περιοχή.
7. Τα έργα των μαθητών/τριών προτείνεται να πραγματοποιηθούν εντός του ωρολογίου
προγράμματος, κατά τη διάρκεια της ευέλικτης ζώνης ή του μαθήματος των εικαστικών, χωρίς
όμως να επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να
εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που
τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Αν κάτι τέτοιο δεν δύναται να πραγματοποιηθεί κατά κρίση
των διευθυντών των σχολικών μονάδων τα έργα των μαθητών/τριών μπορούν να
πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

8. Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία
αποστολή με μέριμνα των Διευθυντών των σχολείων έως 30 Ιουνίου 2022 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας,
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς

με την ένδειξη:
Προς: Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της
Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία».
9. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται, επίσης, τα παρακάτω στοιχεία:
Όνομα σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και email (αν είναι διαθέσιμα),
αριθμημένος κατάλογος έργων ζωγραφικής μαθητών/τριών που αποστέλλονται καθώς επίσης η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση γονέα ή ασκούντα την επιμέλεια ότι επιτρέπουν τη
συμμετοχή του παιδιού στον διαγωνισμό και ότι δέχονται να δημοσιευθεί το έργο, όπως και το
ονοματεπώνυμο, της μαθήτριας ή του μαθητή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.
Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Οι μαθητές καλούνται ενδεικτικά να ζωγραφίσουν για τους κανόνες ασφάλειας κατά την
παραμονή στην παραλία και τη θάλασσα, όπως εκείνοι τους αντιλαμβάνονται και ειδικότερα
για τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στο σκάφος, για την κολύμβηση, τις βουτιές, την
προστασία από τον ήλιο, τα σκουπίδια, τους ναυαγοσώστες, την κατανάλωση φαγητού και
ποτού στη θάλασσα κ.τ.λ. Επιπρόσθετα, η ζωγραφιά μπορεί να περιλαμβάνει και ένα μήνυμα
σε μια φράση, το οποίο θα προσδιορίζει και το θέμα της εικόνας.
2. Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις τρεις ακόλουθες ηλικιακές
ομάδες:
α. 1η κατηγορία: Α΄ – Β΄ τάξη δημοτικού
β. 2η κατηγορία: Γ΄- Δ΄ τάξη δημοτικού
γ. 3η κατηγορία: Ε΄ – Στ΄ τάξη δημοτικού

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, είναι τα εξής:
α. Η συνάφεια με το θέμα
β. Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία
γ. Αρτιότητα
δ. Μήνυμα και βαθμός απήχησής του.

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ
1. Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής των μαθητών/-τριών από την Επιτροπή
Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 01-07-2022 έως 31-8-2022.
2. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν στα τέλη
Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής www.hcg.gr.
3. Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτούν τα πρώτα τρία διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή
κατηγορία, που θα αναδειχθούν από την ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού. Επιπλέον, θα απονεμηθούν έπαινοι και για τις επόμενες δύο καλύτερες
δημιουργίες μία ανά ηλικιακή κατηγορία. Για τα εννέα διακριθέντα έργα (τρία από κάθε
κατηγορία) θα δοθούν επίσης και συμβολικά δώρα.Για το πρώτο διακριθέν έργο ένα tablet, για
το δεύτερο διακριθέν έργο ένα παιχνίδι και για το τρίτο διακριθέν έργο κολυμβητικά είδη, ανά
ηλικιακή κατηγορία.
4. Σε όλες τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα δοθεί τιμητική
Βεβαίωση Συμμετοχής καθώς επίσης και σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές. Τα βραβεία, οι
έπαινοι και οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα είναι έντυποι τίτλοι.
5.
Η βράβευση των τριών διακριθέντων έργων στις τρεις κατηγορίες θα
πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τον φορέα μας μέχρι το τέλος του
2022, στην οποία θα κληθούν οι βραβευθέντες μαθητές με τους γονείς τους καθώς και οι
διευθυντές – υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείων τους.
6.
Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών/τριών, εφ’ όσον ζητηθούν, θα επιστραφούν
μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
7.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλη η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση,
βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων και ότι δεν θα
υπάρξουν έσοδα για το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα
υποβληθέντα έργα. Η χρήση των έργων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς
σκοπούς ή για έκθεση αυτών στο πλαίσιο της προβολής των διακριθέντων έργων καθώς και
ορισμένων από τα υπόλοιπα.
8.
Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια που θα
συμπληρώσουν οι διευθυντές των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα (213 137 1328, 213 137 4651) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
dla.elegxoi@hcg.gr.

