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Ηράκλειο, 30-10-2017 
 

Πρόσκληση για δημιουργία έργου προς αξιοποίησή του στην αφίσα του 
Συνεδρίου με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 

 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου 
διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:  

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ». 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο 20ο και 56ο Δημοτικό 
Σχολείο Ηρακλείου, από 20 έως 22 Απριλίου 2018. 

Στο πλαίσιο υλοποίησής του προσκαλούνται άνθρωποι της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού της χώρας μας να δημιουργήσουν ένα εικαστικό έργο, που θα πληροί 
τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Θα αναδεικνύει τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτισμού και θα συνάδει 
με το πνεύμα του επιστημονικού συνεδρίου. 

• Δε θα εμπεριέχει μηνύματα προσβλητικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά κ.ά. 

• Θα είναι πρωτότυπη δημιουργία. 

• Θα είναι σε ψηφιακή μορφή, τύπου jpeg, μεγέθους 29,7εκ. x 42 εκ. 
(μέγεθος Α3), σε Κατακόρυφο Προσανατολισμό, με ανάλυση 300DPI, 
με βάθος χρώματος 8 bit και μέγιστο μέγεθος τα 10MB. 

• Το όνομα του αρχείου θα είναι με λατινικούς χαρακτήρες και θα 
περιέχει το ονοματεπώνυμο του δημιουργού. 

 
Τα έργα που θα σταλούν, θα μπουν σε διαδικασία επιλογής από την Οργανωτική 

Επιτροπή του συνεδρίου. Το έργο που θα επιλεγεί, θα αξιοποιηθεί για τη 
δημιουργία της αφίσας του συνεδρίου. Τα υπόλοιπα έργα που θα πληρούν τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
και θα εκτεθούν στους χώρους που θα διεξαχθεί, εφόσον οι δημιουργοί τους το 
επιθυμούν. 

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε το έργο σας μέσω της φόρμας 
https://goo.gl/forms/7jUKcwIrPcuMpl3j1 έως και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017. 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: 
http://synedria.pdekritis.gr 

 
Για την οργανωτική επιτροπή 

 
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης 

 
Γεώργιος Τερζάκης 

https://goo.gl/forms/7jUKcwIrPcuMpl3j1
http://synedria.pdekritis.gr/

