
Διαγωνισμός αφίσας αιμοδοσίας

Ο  Δήμος  Παλλήνης συνεχίζοντας  τις  δράσεις  που  αφορούν  στην  προσφορά  προς  την
κοινωνία   διοργανώνει  τον  2ο  διαγωνισμό  αφίσας με  σκοπό  την  προώθηση  του
εθελοντισμού με θέμα: 

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» στο Δήμο Παλλήνης

Ο  διαγωνισμός  σχεδιάζεται  να  υλοποιηθεί  σε  τρία  επίπεδα  για  μαθητές  Δημοτικών,
Γυμνασίων  και  Λυκείων  των  δημοσίων  σχολείων  του  Δήμου  Παλλήνης.  Η  δράση
πραγματοποιείται  σε  συνεργασία  με  το  Καλλιτεχνικό  Σχολείο  Γέρακα,  του  οποίου  οι
μαθητές συμμετέχουν στην δράση αλλά εκτός διαγωνιστικού μέρους. 

Στόχοι του διαγωνισμού:
• Η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις που αφορούν
τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
• Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών /τριων σε δραστηριότητες κοινωφελούς 
σκοπού
• Η  καλλιέργεια της δημιουργικής στάσης 
• Η  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προαγωγή της ιδέας του ανιδιοτελούς εθελοντισμού
 
Προδιαγραφές 
Η πρόταση της αφίσας θα αφορά σε εικαστική σύνθεση που θα αναπτύσσεται σε χαρτί ή
χαρτόνι διάστασης 21x29,7 εκ., DIN Α4  ή  29,7x42 εκ., DIN Α3. Η επιλογή της τεχνικής και
των  υλικών,  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  έγχρωμη  απόδοση  του  θέματος,  είναι
ελεύθερη εκτός λαδομπογιάς.

Επιπλέον οι προτάσεις που θα είναι αποτέλεσμα 
ψηφιακής επεξεργασίας θα διαγωνιστούν  σε άλλη κατηγορία 
και θα αποσταλούν, τόσο ψηφιακά (όχι λιγότερο από 3000dpi 
και διαστάσεις 29,7x42 εκ.,   DIN Α3, σε μορφή .jpg ή .tiff ή .pdf) 
σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί
 στους συμμετέχοντες, όσο και αναλογικά (εκτύπωση). 
Στην ψηφιακή πρόταση της αφίσας θα πρέπει να 
αναγράφεται  το θέμα (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ), ο φορέας 
(Δήμος Παλλήνης), ημερομηνία διεξαγωγής και 
ο τόπος (με ανάλογο τρόπο όπως στο υπόδειγμα) 



Στη ζωγραφική προσέγγιση του θέματος δεν είναι υποχρεωτική (χωρίς να  αποκλείεται) η
αναφορά των παραπάνω στοιχείων.   
Στο πίσω μέρος του παραδοτέου στον Δήμο (η παράδοση των έργων θα συνοδεύεται από
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των συμμετοχών ψηφιακών και
μη) θα αναγράφεται το σχολείο,  το τηλέφωνο του σχολείου, το όνομά του μαθητού και η
τάξη  του  ή  το  όνομα  της  ομάδας  και  θα  είναι  καλυμμένα, ώστε  να  μπορέσουν  να
αποκαλυφθούν τα στοιχεία μετά την επιλογή από την καλλιτεχνική επιτροπή.

Δείκτες αξιολόγησης:
• πρωτοτυπία απόδοσης του θέματος 
•  σαφήνεια της σύνθεσης
• Απόδοση του χρώματος 

Αξιολόγηση 
Τα έργα θα κριθούν στον  πρώτο κύκλο από τριμελή επιτροπή που  θα ορισθεί  από το
σύλλογο διδασκόντων  κάθε σχολικής κοινότητας η οποία θα επιλέξει  τρία έργα για την
απονομή επαίνου.
Τα τρία έργα που επιλεγήκαν  ή όλα τα έργα  των μαθητών (ανάλογα με τον αριθμό των
έργων  συμμετοχής  στα  πλαίσια  του  εφικτού),  θα  αποσταλούν,  ανώνυμα,  στο  Δήμο
Παλλήνης.
Στη συνέχεια  σε δεύτερο κύκλο από το σύνολο των έργων που θα φτάσουν στο Δήμο, θα
επιλεγούν  τρία έργα,  σε κάθε επίπεδο (μαθητών Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων),  από
επιτροπή  καλλιτεχνών  εκπαιδευτικών  του  Καλλιτεχνικού  Σχολείου  Γέρακα,  η  οποία  θα
συνεκτιμήσει αθροιστικά τους παραπάνω δείκτες αξιολόγησης.  Οι ψηφιακές συμμετοχές
θα κατατεθούν όλες στον Δήμο, και θα αξιολογηθούν ως ανεξάρτητη ομάδα. 

Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων και του καλλιτεχνικού σχολείου Γέρακα μπορούν να 
συμμετέχουν, μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου

Βραβεία
Στην τελική εκδήλωση  βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα , θα απονεμηθούν συνολικά :
•  1ο βραβείο, 2ο βραβείο, 3ο βραβείο, σε κάθε επίπεδο 
•  Έπαινοι στα τρία  έργα που θα προκριθούν σε κάθε σχολείο 
•  βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες

Καλλιτεχνική Επιτροπή
Μπολιεράκη Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα
Παβλιτσένκο Ελένη, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα
Τζουραμανη Ειρήνη, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα

Στην εκδήλωση βράβευσης θα υπάρχει έκθεση όλων των έργων των μαθητών, στα πλαίσια του εφικτού,  ανάλογα με τον
αριθμό  των  έργων  συμμετοχής  ή  των  τριών  που  θα επιλέξει  το  κάθε  σχολείο.  Οι  ψηφιακές  προτάσεις  της  αφίσας  θα
αξιοποιηθούν και θα προβληθούν σε δημόσιους χώρους
Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τα αξιοποιήσουν σε ενδεχόμενες
πρόσθετες / μελλοντικές ενέργειες.

Πληροφορίες: Ζινέλη Πόπη Αντιδήμαρχος Υγείας και Περιβάλλοντος,  6974020778, 
zinelipopi  @  yaho  .  gr   
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας:  231-2031604-605-606-610, 
ygeiadim@yahoo.gr
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