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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Ο Σύλλογος Καθηγητών του 3ου ΓΕΛ Ηλιούπολης, μετά από πρόταση των 

μαθητών, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας, ζωγραφικής και μουσικής 

σύνθεσης για τους μαθητές του σχολείου μας. 

Όροι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου με ένα έως 

τρία έργα σε κάθε διαγωνισμό. 

2. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπες, προσωπικές δημιουργίες του κάθε 

συμμετέχοντα. 

3. Η θεματολογία είναι ελεύθερη. 

4. Δεν θα γίνονται δεκτά έργα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, 

απρεπές, ή που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων. 

Ειδικότερα: 

Για τον διαγωνισμό φωτογραφίας 

1. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, 

επεξεργασμένες ή όχι. 

2. Το μέγεθος των φωτογραφιών δεν πρέπει να ξεπερνά το μέγεθος Α4 (21 

Χ 29,7 εκ.). 

3. Σε κάθε φωτογραφία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, στην μπροστινή 

όψη, το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του μαθητή και σε περίπτωση 

περισσοτέρων έργων οι αριθμοί 1, 2 ή 3 αντίστοιχα. 

Για τον διαγωνισμό ζωγραφικής 

1. Τα έργα μπορεί να είναι φτιαγμένα με οποιαδήποτε τεχνική και σε 

οποιοδήποτε μέσο (χαρτί, χαρτόνι, μουσαμά κ.λ.π.) 

2. Το μέγεθος των έργων δεν πρέπει να ξεπερνά  τα 35 Χ 50 εκ. και πρέπει 

να παραδοθούν σε επίπεδη μορφή (όχι ρολαρισμένα). 

3. Σε κάθε έργο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, στην μπροστινή όψη, το 

ονοματεπώνυμο και το τμήμα του μαθητή και σε περίπτωση 

περισσοτέρων έργων οι αριθμοί 1, 2 ή 3 αντίστοιχα. 

4. Για τον διαγωνισμό μουσικής σύνθεσης  

1. Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική (συγκροτήματα). 

2. Η σύνθεση μπορεί να είναι ορχηστρική (χωρίς λόγια) ή τραγούδι (με 

λόγια), με ένα ή περισσότερα όργανα και πρέπει να αποδοθεί από τους 

συμμετέχοντες την ημέρα παρουσίασης των έργων. 

3. Η διάρκεια της μουσικής σύνθεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. 

Προθεσμία υποβολής των έργων 

Όλα τα έργα πρέπει να παραδοθούν στη ομάδα παραλαβής των έργων 

(αποτελούμενη από μαθητές) έως την Δευτέρα 9 Μαΐου, ώρα 10.00΄. 
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Ειδικά οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μουσικής σύνθεσης, πρέπει να 

παραδώσουν ως εκείνη την ημέρα σημείωμα με το ονοματεπώνυμό τους και τον 

τίτλο της μουσικής σύνθεσης. 

Παρουσίαση των έργων 

Τα έργα φωτογραφίας και ζωγραφικής θα εκτεθούν στους χώρους του 

σχολείου και θα παρουσιαστούν σε όλους τους μαθητές την Τρίτη 10 Μαίου. 

Την ίδια μέρα θα παρουσιαστούν στο αμφιθέατρο οι μουσικές συνθέσεις. 

Αξιολόγηση των έργων 

Η αξιολόγηση θα γίνει από τους ίδιους τους μαθητές του σχολείου. 

Όλοι οι μαθητές θα μπορούν να ψηφίζουν, με ονομαστικές καταστάσεις, 

από 1 έως 3 έργα της αρεσκείας τους σε κάθε διαγωνισμό. 

Στα πρώτα τρία έργα από κάθε διαγωνισμό θα απονεμηθούν διπλώματα σε 

ειδική τελετή. 

Όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να αφήσουν τα έργα τους στο σχολείο για 

να διακοσμήσουμε τους χώρους του. 

Για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού πρέπει να δημιουργηθεί μια 

δωδεκαμελής ομάδα παραλαβής των έργων και τρεις τριμελείς εφορευτικές 

επιτροπές (μια για κάθε τάξη) για την ψηφοφορία και την έκδοση των 

αποτελεσμάτων. 

Ως εποπτεύοντες καθηγητές ορίζονται η κ. Ε. Σπετσιώτου-Μέλλιου, η κ. Α. 

Τσιμπλή και ο κ. Γ.Μπαρμπέρης. 


