
   

 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας  και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των  ∆ράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 

  

  

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ «∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ» ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» 

  
Σκοποί του ∆ιαγωνισµού 

  

Να προβάλει και να ενισχύσει την ιδέα ενός σχολείου στο οποίο όλοι οι µαθητές και όλες οι
µαθήτριες έχουν ισότιµη θέση, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, το θρήσκευµα, τη γλώσσα, 
την πολιτισµική προέλευση, την κοινωνική θέση  των γονέων τους ή άλλα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά. 

  
Να καταπολεµήσει το ρατσισµό και την ξενοφοβία, ιδίως απέναντι στους οικονοµικούς µετανάστες 
και τους πρόσφυγες, να ενισχύσει την ανεκτικότητα, την αποδοχή του διαφορετικού, τη 
διαπολιτισµική κατανόηση και ευαισθησία, και να προβάλει τις αξίες της αλληλεγγύης, της ειρήνης 
και της συνεργασίας. 
  
Να βοηθήσει τους µαθητές και µαθήτριες να γίνουν πιο ευαίσθητοι δέκτες των µηνυµάτων των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αξιολογώντας θετικά το περιεχόµενό τους που προβάλλει τη
διαπολιτισµική κατανόηση και ευαισθησία και απορρίπτοντας ό,τι προβάλλει το ρατσισµό, την 
ξενοφοβία και τις διακρίσεις. 
  
Να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τις µαθήτριες και τους µαθητές του Γυµνασίου, του Λυκείου και 
των ΤΕΕ να εξοικειωθούν µε τις εκφραστικές δυνατότητες και τις τεχνικές της στατικής εικόνας
(=φωτογραφία) και της κινούµενης εικόνας συνδυασµένης µε µουσική και κείµενο (=διαφηµιστικό 
µήνυµα) και γενικότερα των νέων τεχνολογιών. 
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Να συµβάλει στην προετοιµασία πολιτών ενηµερωµένων και ευαίσθητων  στα κοινωνικά, πολιτικά, 
πολιτισµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, των οποίων τις συνέπειες βιώνουν καθηµερινά, και να 
καλλιεργήσει τη διάθεση συµµετοχής για την επίλυσή τους. 
  
Να προωθήσει τη δηµιουργική συνεργασία ανάµεσα στους µαθητές και µαθήτριες για την παραγωγή
οπτικοακουστικών µηνυµάτων που προβάλλουν αξίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 
καθώς και ανάλογες πρακτικές στην καθηµερινή σχολική ζωή. Να τους εθίσει στην τάση να 
επιζητούν τρόπους ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου, που θα συµβάλλουν τόσο στην προσωπική τους 
ικανοποίηση όσο και στην απόκτηση χρήσιµων γνώσεων και εµπειριών. 
  

Να δώσει ευκαιρίες στους µαθητές και µαθήτριες να αναδείξουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους 
και να αναπτύξουν εµπιστοσύνη της ικανότητές τους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής 
  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό «Σχολείο χωρίς σύνορα» έχουν οι µαθήτριες και οι µαθητές 
των Γυµνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ της Περιφέρειας Αττικής, ηλικίας µέχρι 18 ετών, ατοµικά ή 
οµαδικά. 

  
  
Όροι συµµετοχής 
  
Τα έργα που θα προταθούν για βράβευση πρέπει να προωθούν τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. 
Είναι σηµαντικό, εξάλλου, τα έργα που θα προταθούν να αντλούν τα θέµατά τους: 
  
(α) από τη σχολική ζωή,  
(β) από τις εµπειρίες των µαθητών / µαθητριών από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
  
και να προβάλουν παραδείγµατα «καλής πρακτικής» στους παραπάνω τοµείς. 
Μόνο έργα «καθαρά» από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (copyright) γίνονται δεκτά στο 
διαγωνισµό. 
Τα έξοδα αποστολής των έργων στο ΚΕΜΕΤΕ βαρύνουν τον αποστολέα. 
Τα έργα που θα υποβληθούν για κρίση στο διαγωνισµό (ταινίες και φωτογραφίες) δεν 
επιστρέφονται.  
Το ΚΕΜΕΤΕ έχει το δικαίωµα να δηµοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα υποβληθούν στο
διαγωνισµό µέσα από τα έντυπα που εκδίδει ή µε όποιον άλλο τρόπο κρίνει επωφελή, για 
επιστηµονικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. Επίσης, µπορεί να τα διαθέτει στα σχολεία της χώρας 
για παρεµφερείς σκοπούς ή να τα προβάλλει από την ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ στο 
Ίντερνετ. 
  
Ειδικότερα: 
  
Για το ∆ιαγωνισµό «διαφηµιστικού» µηνύµατος 
  
Τα «διαφηµιστικά» µηνύµατα «σποτ» που θα υποβληθούν στο διαγωνισµό πρέπει να σταλούν σε
βίντεο (VHS, Hi8, D.V. Beta SP, Digital Beta). Η διάρκειά τους πρέπει να είναι όση µιας 
συνηθισµένης διαφήµισης στην τηλεόραση και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά καθένα
από αυτά τα 20 δευτερόλεπτα. Κάθε πρόταση πρέπει να υποβληθεί σε δύο αντίγραφα. 
Η ιδέα, η µορφή και τα µηνύµατα πρέπει να είναι δική σας δηµιουργία. Μπορείτε όµως να 
συµβουλευτείτε ενήλικες ειδικούς για τα τεχνικά ζητήµατα σχετικά µε την τελική επεξεργασία της
ταινίας. 
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Κάθε µαθητής ή οµάδα µπορούν να συµµετάσχουν µε µία έως τρεις προτάσεις «διαφηµιστικού» 
µηνύµατος. 
Το ΚΕΜΕΤΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβληθούν τα βραβευµένα έργα από τους
κεντρικούς και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ως «διαφηµιστικά» µηνύµατα κοινωνικού 
περιεχοµένου. 
  
  
  
Για το ∆ιαγωνισµό φωτογραφίας 
  

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να είναι έγχρωµες ή ασπρόµαυρες, 
αναλογικές ή ψηφιακές, διαστάσεων 20 Χ 25 ή 20 Χ 30 εκατοστών. Μαζί µε τις φωτογραφίες πρέπει 
να αποσταλεί και το αρνητικό τους (ή η δισκέτα, αν είναι ψηφιακές φωτογραφίες). 

Η ιδέα και η εκτέλεσή της πρέπει να είναι δική σας δηµιουργία. Στην επεξεργασία του φιλµ και την 
εκτύπωση, µπορείτε να συνεργαστείτε µε ειδικούς ή να αξιοποιήσετε το εργαστήριο του σχολείου
(εφόσον υπάρχει). 
Κάθε µαθητής ή οµάδα µπορούν να συµµετάσχουν µε 1 έως 3 διαφορετικές φωτογραφίες. Κάθε 
φωτογραφία πρέπει να υποβληθεί σε 3 αντίτυπα. 
Το ΚΕΜΕΤΕ θα αξιοποιήσει υλικό από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισµό στα 
σχετικά έντυπα που θα εκδώσει. 
  
  
∆ιαδικασία επιλογής - βράβευση 
  
Όλες οι προτάσεις, «διαφηµιστικού» µηνύµατος και φωτογραφίας, θα κριθούν από ειδική Επιτροπή, 
που θα συγκροτήσει η Οµάδα Εργασίας για το Πρόγραµµα «∆ίκτυο Σχολείων Κατά του Ρατσισµού» 
του Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ. Στην Επιτροπή προβλέπεται και 
µαθητική συµµετοχή. 
Οι νικητές του διαγωνισµού θα ενηµερωθούν γραπτά από την Επιτροπή του διαγωνισµού, ενώ τα 
ονόµατά τους θα δηµοσιοποιηθούν και  από τα έντυπα της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ. 
Στον πρώτο νικητή του διαγωνισµού «διαφηµιστικού» µηνύµατος θα δοθεί ως βραβείο 
βιντεοκάµερα. 
Στον πρώτο νικητή του διαγωνισµού φωτογραφίας θα δοθεί ως βραβείο φωτογραφική µηχανή. 
Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλιστούν δώρα και για όσους αποσπάσουν έπαινο της
Επιτροπής.  
Η βράβευση θα γίνει στο πλαίσιο ειδικής, ανοιχτής εκδήλωσης, για την οποία οι βραβευόµενοι θα 
ειδοποιηθούν έγκαιρα. 
Τα έργα που θα βραβευτούν θα προβληθούν τόσο στο πλαίσιο του προγράµµατος EQUAL, στο 
οποίο συµµετέχει και το ΚΕΜΕΤΕ, όσο και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. µέσω των µέσων 
µαζικής επικοινωνίας). 
  
Οι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες στο διαγωνισµό πρέπει να στείλουν (να έχουν φτάσει στα 
γραφεία µας) µέχρι 31 Οκτωβρίου 2004 τα έργα τους µαζί µε αίτηση συµµετοχής και
συνοδευτικό/διαβιβαστικό έγγραφο, που θα υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή/-ντρια ή ένα 
καθηγητή/-τρια του σχολείου τους, στη διεύθυνση: 

«ΚΕΜΕΤΕ, Κορνάρου 2, 105.63 Αθήνα» 

Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση
(εφόσον υπάρχει) του σχολείου. Αν πρόκειται για οµαδική εργασία, είναι χρήσιµο να υπάρχει και 
ένα σύντοµο ιστορικό της οµάδας 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Α. ∆ιαγωνισµός «διαφηµιστικού» µηνύµατος  
  
«∆ιαφηµιστικό µήνυµα» (πρόταση 1) 

       Τίτλος …………………………………………… 
       Θέµα ………………………………………………………………………….. 
       ∆ιάρκεια …….. δευτερόλεπτα 
       Φορµά (βάλετε σε κύκλο):   VHS      DV      Beta SP      Digital Beta      DVD  

   

«∆ιαφηµιστικό µήνυµα» (πρόταση 2) 

       Τίτλος ……………………………………………. 
       Θέµα ………………………………………………………………………….. 
       ∆ιάρκεια ……… δευτερόλεπτα 
       Φορµά (βάλετε σε κύκλο):   VHS      DV      Beta SP      Digital Beta      DVD 

  
«∆ιαφηµιστικό µήνυµα» (πρόταση 3) 

       Τίτλος ……………………………………………. 
       Θέµα ………………………………………………………………………….. 
       ∆ιάρκεια …….. δευτερόλεπτα 
       Φορµά (βάλετε σε κύκλο):   VHS      DV      Beta SP      Digital Beta      DVD 

  
  
Σηµειώστε, επίσης, εφόσον υπάρχουν: 
Σκηνοθεσία: …………………………………………… 
Σενάριο: ……………………………………………….. 
Μουσική: ……………………………………………… 
Μοντάζ: ……………………………………………….. 
Παραγωγή: ……………………………………………. 
Ηθοποιία: ……………………………………………… 
…………………………………………………………. 
  
Σηµείωση: Μπορείτε να συµµετέχετε µε 1 ως 3 προτάσεις διαφηµιστικού µηνύµατος 
Παράκλησή µας η ταινία να συνοδεύεται µε δύο τουλάχιστον φωτογραφίες από τα γυρίσµατα. 
  
Στοιχεία συµµετεχόντων/συµµετεχουσών στο ∆ιαγωνισµό 
(α) Ατοµική συµµετοχή 

       Επώνυµο ………………………………… 
       Όνοµα …………………………………… 
       ∆ιεύθυνση ……………………………….. 
       Τηλέφωνο ……………………………….. 
       Υπογραφή …………………….. 

  
(β) Οµαδική συµµετοχή 
Ονόµατα συµµετεχόντων/συµµετεχουσών στην οµάδα: 
……………………………………………………………………………………………………………
Σηµειώστε τα στοιχεία ενός µέλους της οµάδας για επικοινωνία: 

       Επώνυµο ………………………………… 
       Όνοµα …………………………………… 
       ∆ιεύθυνση ……………………………….. 
       Τηλέφωνο ……………………………….. 
       Υπογραφή …………………. 
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Στοιχεία σχολείου: 
Ονοµασία σχολείου: ……………………………………………………………………….. 
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο: ………………… Φαξ:………………… e-mail ……………………………… 
  
∆ιευθυντής/διευθύντρια ή υπεύθυνος καθηγητής/καθηγήτρια του σχολείου: 
Επώνυµο/όνοµα: …………………………………………. Ειδικότητα: ………………… 
∆ιεύθυνση σχολείου:  ………………………………………………. E-mail:…………………. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  (σχολείο)…………………… (κατοικία) …………………….. 
Υπογραφή: …………………….. 
  
Παρακαλούµε, στείλετε την αίτηση συµµετοχής στο: ΚΕΜΕΤΕ, Κορνάρου 2, 105.63 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3252189, τηλ. και φαξ: 210-3244930, φαξ: 210-3311338, e-mail: kemete@otenet.gr 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  
Β. ∆ιαγωνισµός φωτογραφίας  
  

Φωτογραφία 1 

       Τίτλος /θέµα…………………………………………….. 
Φωτογραφία 2 

       Τίτλος /θέµα…………………………………………….. 

Φωτογραφία 3 

       Τίτλος /θέµα…………………………………………….. 
Σηµείωση: Μπορείτε να συµµετέχετε µε 1 ως 3 φωτογραφίες 
  
Στοιχεία συµµετεχόντων/συµµετεχουσών στο ∆ιαγωνισµό 
(α) Ατοµική συµµετοχή 

       Επώνυµο ………………………………… 
       Όνοµα …………………………………… 
       ∆ιεύθυνση ……………………………….. 
       Τηλέφωνο ……………………………….. 
       Υπογραφή …………………….. 

  
(β) Οµαδική συµµετοχή 
Ονόµατα συµµετεχόντων/συµµετεχουσών στην οµάδα: 
……………………………………………………………………………………………………………
  
  
  
Σηµειώστε τα στοιχεία ενός µέλους της οµάδας για επικοινωνία: 

       Επώνυµο ………………………………… 
       Όνοµα …………………………………… 
       ∆ιεύθυνση ……………………………….. 
       Τηλέφωνο ……………………………….. 
       Υπογραφή …………………. 

  
Στοιχεία σχολείου: 
Ονοµασία σχολείου: ……………………………………………………………………….. 
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο: ………………… Φαξ:………………… e-mail ……………………………… 
  
∆ιευθυντής/διευθύντρια ή υπεύθυνος καθηγητής/καθηγήτρια του σχολείου: 
Επώνυµο/όνοµα: …………………………………………. Ειδικότητα: ………………… 
∆ιεύθυνση σχολείου:  ………………………………………………. E-mail:…………………. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  (σχολείο)…………………… (κατοικία) …………………….. 
Υπογραφή: …………………….. 
  
Παρακαλούµε, στείλετε την αίτηση συµµετοχής στο: ΚΕΜΕΤΕ, Κορνάρου 2, 105.63 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3252189, τηλ. και φαξ: 210-3244930, φαξ: 210-3311338, e-mail: kemete@otenet.gr  
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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ «∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ» ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  

ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

  

  
ΘΕΜΑ: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» 

  

Στο δικό µου σχολείο:  

  

       έχουν όλοι οι συµµαθητές και οι συµµαθήτριες ίδια δικαιώµατα, ισότιµη 
µεταχείριση,  ίσες ευκαιρίες στη µόρφωση;  

       καταπολεµούµε το ρατσισµό και την ξενοφοβία, ιδίως απέναντι στους 
οικονοµικούς µετανάστες και τους πρόσφυγες;  

       ενισχύουµε την ανεκτικότητα, την αποδοχή του διαφορετικού, τη 
διαπολιτισµική κατανόηση και ευαισθησία, τις αξίες της αλληλεγγύης, της 
ειρήνης και της συνεργασίας; 

        αντιµετωπίζουµε κριτικά τα µηνύµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, 
απορρίπτοντας ό,τι προβάλλει το ρατσισµό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις; 

          

Πάρε µέρος στο ∆ιαγωνισµό 

και κέρδισε τη βιντεοκάµερα ή τη φωτογραφική µηχανή σου 

  

Στείλε τα έργα σου µέχρι 31, Οκτωβρίου 2004 στη διεύθυνση: 

«ΚΕΜΕΤΕ, Κορνάρου 2, 105.63 Αθήνα, 5ος όροφος (Για το ∆ιαγωνισµό)»
 

  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθήτριες και µαθητές  
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των Γυµνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ της Περιφέρειας Αττικής 

Πληροφορίες: 
  
KEMETE: τηλ.: 210-3252189, τηλ. και φαξ: 210-3244930,  
φαξ: 210-3311338, τηλ. Της ΟΛΜΕ: 210-3230073, 3236544 
e-mail: kemete@otenet.gr  
και στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ: http://www.olme.gr 
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