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ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
#Teens Press_photostories 2021
A. Γενική Περιγραφή
Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) ανακοινώνει νέα δράση υπό τον τίτλο #Teens Press_photostories 2021, η
οποία θέτει στο επίκεντρο τους εφήβους, ηλικίας 14 – 18 ετών.
Μαθητές και μαθήτριες από τις 16 περιφερειακές ενότητες της Βόρειας
Ελλάδας έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τρία (3) θεματικά εργαστήρια
με άξονα τη φωτογραφία και/ή να λάβουν μέρος σε διαγωνιστική έκθεση
φωτορεπορτάζ. Ως τόπος διεξαγωγής όλων των πτυχών της δράσης ορίζεται η
Θεσσαλονίκη.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να διαγωνιστούν σε τρεις (3) θεματικές ενότητες
(Κοινωνία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση) και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
έως πέντε (5) φωτογραφίες ανά θεματική ενότητα.
Τις φωτογραφίες θα υποδεχθεί πενταμελής Κριτική Επιτροπή. Οι φωτογραφίες
που θα προκρίνει η Κριτική Επιτροπή θα συμπεριληφθούν σε έκθεση. Σε
τέσσερις (4) διακριθείσες δημιουργίες θα απονεμηθούν βραβεία,
συνοδευόμενα από χρηματικά έπαθλα.

Β. Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής & Διαγωνιστικής Διαδικασίας
Τίτλος Δράσης: #Teens_Press_photostories 2021
Οργάνωση – Εκτέλεση: Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας
– Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).
Υποστήριξη – Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
(ΥΠΠΟΑ)
Συνεργάζονται: Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ) στην Ανατολική
Μακεδονία – Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία
Αντικείμενο: Τρία (3) θεματικά εργαστήρια με διαδραστικό περιεχόμενο |
Διαγωνιστική έκθεση φωτορεπορτάζ

Πληροφορίες Εργαστηρίων:
Ι. Ειδησεογραφία | Φωτορεπορτάζ
ΣΑ 16.10.2021 & ΚΥ 17.10.2021 | 10:00 – 13:00 ή 14:00 – 17:00 |
ΕΣΗΕΜ-Θ, Στρατηγού Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη | Εισηγητές: Α.
Ρεπανάς, Δ. Τοσίδης, Στ. Μοσχούλας, Γ. Γιακουμίδης
ΙΙ. Χορός | Θέατρο & Φωτογραφία
ΣΑ 23.10.2021 & ΚΥ 24.10.2021 | 10:00 – 13:00 ή 14:00 – 17:00 |
ΕΣΗΕΜ-Θ, Στρατηγού Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη | Εισηγητές: «Μικρός
Βορράς» (θεατρική ομάδα), Ν. Πάντης, Επ. Στυλιανίδης
ΙΙΙ. Μουσική | Σκηνοθεσία & Φωτογραφία
ΣΑ 30.10.2021 & ΚΥ 31.10.2021 | 10:00 – 13:00 ή 14:00 – 17:00 |
ΕΣΗΕΜ-Θ, Στρατηγού Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη | Εισηγητές: Β.
Δουμανίδου, Μ. Ριτζαλέου, Στ. Φουρκιώτης, Β. Πάγκαλος
Πληροφορίες Έκθεσης Φωτορεπορτάζ: Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης,
Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1Α | Εγκαίνια: 26 Νοεμβρίου 2021 | Διάρκεια:
Νοέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022
Δικαίωμα Συμμετοχής: Μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας 14-18 ετών, που
φοιτούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα της Βόρειας Ελλάδας.
Διαδικασία Συμμετοχής | Εργαστήρια:
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει την Ψηφιακή
Δήλωση Συμμετοχής. Μεταξύ άλλων, καλείται να δηλώσει το σχολείο και την
τάξη φοίτησης, το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα και εάν επιθυμεί ή όχι
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όσα από τα Εργαστήρια επιθυμεί. Το 50%
των θέσεων θα διατεθεί σε μαθητές από τις περιφερειακές ενότητες εκτός
Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον.

Διαδικασία Συμμετοχής | Διαγωνισμός
Ι. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει την
Ψηφιακή Δήλωση Συμμετοχής.
ΙΙ. Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και όσοι/όσες
μαθητές/μαθήτριες δεν έχουν παρακολουθήσει τα διαδραστικά
εργαστήρια.
ΙΙΙ. Οι θεματικές κατηγορίες είναι τρεις, οι εξής: Κοινωνία, Πολιτισμός,
Εκπαίδευση. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει έως πέντε (5)
φωτογραφίες ανά θεματική κατηγορία.

Τεχνικά Στοιχεία Φωτογραφιών:
Ι. Οι φωτογραφίες, σε ανάλυση 300 DPI, μπορούν να αποσταλούν:
α/ Ως συνημμένα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@esiemth.gr Στο θέμα του μηνύματος πρέπει να
αναγράφεται: Συμμετοχή στη δράση #Teens Press_photostories
2021.
β/ Με κάποιον cloud host (dropbox, wetransfer). Ο σύνδεσμος
υποβάλλεται στο σχετικό πεδίο που εμπεριέχεται στην Ψηφιακή
Δήλωση Συμμετοχής.
IΙ. Κάθε φωτογραφία πρέπει να φέρει στον τίτλο της τα εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος,
αρίθμηση, θεματική κατηγορία
[Παράδειγμα τίτλου αρχείου: Κώστας Κωνσταντίνου_ 01_Κοινωνία].
Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» που προβλέπεται για κάθε φωτογραφία στην
Ψηφιακή Δήλωση Συμμετοχής, ο συμμετέχων πρέπει να σημειώνει:
α/ Σύντομη λεζάντα.
β/ Τον τόπο που έγινε η φωτογράφιση.
β/ Την ημερομηνία που ελήφθη η φωτογραφία.

ΙΙΙ. Η Κριτική Επιτροπή θα παραλάβει τις φωτογραφίες που θα έχουν
υποβάλει οι διαγωνιζόμενοι, χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία του
δημιουργού καθεμιάς από αυτές.
Προθεσμία Υποβολής Φωτογραφιών (διαγωνισμός): Έως 2 Νοεμβρίου
2021.
Αποτελέσματα:
Η κρίση των έργων από την Κριτική Επιτροπή και τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ πριν
από την έναρξη της έκθεσης φωτορεπορτάζ.
Βραβεία:
Η απονομή των βραβείων έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά την εκδήλωση
εγκαινίων της έκθεσης φωτορεπορτάζ στις 26 Νοεμβρίου 2021. Θα
απονεμηθούν τρία (3) βραβεία με χρηματικό έπαθλο 300 € για την καλύτερη
φωτογραφία κάθε θεματικής ενότητας (Κοινωνία, Πολιτισμός, Εκπαίδευση)
και ένα (1) βραβείο με χρηματικό έπαθλο 500 € για τη φωτογραφία που θα
επιλεγεί ως η κορυφαία #Teen Press_photo 2021. Σύνολο: Τέσσερα (4)
βραβεία.
Κριτική Επιτροπή:
Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

α/ Να αποκλείσει χωρίς αιτιολόγηση φωτογραφικό υλικό, εάν αυτό
δεν καλύπτει τους κύριους όρους συμμετοχής.
β/ Να απονείμει κάποιο από τα βραβεία σε περισσότερους από έναν
διαγωνιζόμενους. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι βραβευθέντες
μοιράζονται το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο.
Διοργανωτές:
Οι διοργανωτές διατηρούν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α/ Να κάνουν χρήση των φωτογραφιών για λόγους προώθησης και
προβολής της διοργάνωσης, σε έντυπα, την τηλεόραση και
ιστοσελίδες, όχι όμως για εμπορικούς σκοπούς.
β/ Να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες σε μεταφορά της έκθεσης
φωτορεπορτάζ (μερικώς ή στο σύνολό της) με άλλους
συνδιοργανωτές.

Απρόβλεπτες συνθήκες:
Σε περίπτωση εμφανούς αδυναμίας να εκτελεστούν εν μέρει ή εν όλω
δράσεις της παρούσας πρωτοβουλίας, λόγω τυχόν έξαρσης της πανδημίας
και της συνακόλουθης θέσπισης υγειονομικών μέτρων, αυτές θα διεξαχθούν
εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών μέσων ή θα μεταφερθούν στο έτος
2022. Για κάθε αλλαγή των όρων διεξαγωγής των εργαστηρίων, του
διαγωνισμού και της έκθεσης φωτορεπορτάζ θα εκδοθεί εγκαίρως
ανακοίνωση.
Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες
για τη διοργάνωση στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ και του Μορφωτικού
Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ, στη διεύθυνση www.esiemth.gr Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το τηλ. 2310.243.575 ή να αποστέλλουν
τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@esiemth.gr (με την
ένδειξη #Teens Press_photostories 2021 στο πεδίο του θέματος).

