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Βραβεία – Διακρίσεις 
Τα βραβεία που θα απονεμηθούν για κάθε εκδήλωση (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και 

υποκατηγορία (Γυμνάσια – Λύκεια) καθώς και για τα βίντεο είναι: 

 Καλύτερης συνολικής παρουσίασης 

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη 

αξιολόγηση από το άθροισμα των βαθμολογιών στις κατηγορίες: σενάριο, 

σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία. Θα λαμβάνεται δε υπ’ 

όψιν και η πραγματοποίηση ενεργειών διάδοσης και προώθησης (βλ. ειδικό 

βραβείο) 

 Καλύτερου σεναρίου 

Τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία απονέμεται το εν λόγω βραβείο είναι η 

αξιολόγηση του πρωτότυπου σεναρίου ή της διασκευής ενός σεναρίου και η 

συσχέτιση αυτού με επιστημονικές έννοιες. 

 Καλύτερης σκηνοθεσίας 

Για το βραβείο αυτό θα αξιολογηθούν η διανομή / απόδοση ρόλων, η σκηνική 

απόδοση (χρήση video και  σχεδιασμός του φωτισμού) και η εν γένει σκηνοθετική 

προσέγγιση της παράστασης. 

 Καλύτερης μουσικής επένδυσης 

 Για  αυτό το βραβείο συνυπολογίζονται η  πρωτοτυπία της μαθητικής σύνθεσης 

 η  ευρηματικότητα  επιλογής  & η συσχέτιση με το σενάριο, η συσχέτιση με 

 επιστημονικές έννοιες και η ζωντανή εκτέλεση. 

 Καλύτερων σκηνικών και κοστουμιών 

Εδώ αξιολογούνται η δημιουργικότητα, η συσχέτιση με το σενάριο και με τις 

επιστημονικές έννοιες αυτού. 

 Καλύτερης χορογραφίας 

 Το βραβρείο αυτό απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης της εκτέλεσης μιας 

 χορογραφίας, της συσχέτισής της με το σενάριο και τις επιστημονικές έννοιες. 

 

Φέτος και για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα ειδικό βραβείο για την κατηγορία: 

Ειδικό βραβείο διάδοσης και προώθησης 

Κριτήρια για την απονομή αυτού του βραβείου αποτελούν ενέργειες όπως η 

δημιουργία προωθητικού υλικού (αφίσας), η αξιοποίηση των social media για την 

προώθηση της παράστασης (δημιουργία ειδικής σελίδας στο Facebook & αριθμός 

των «like»), η εύρεση υποστηρικτών από την τοπική κοινωνία καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια πριν ή και κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν και εγγράφως σε ειδική φόρμα 

που θα αποστείλουν οι διοργανωτές.  

 

Όσα σχολεία το επιθυμούν μπορούν να θέσουν συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία 

πραγματοποιώντας ενέργειες σχετικές με την προβολή και διαφήμιση της παράστασής 

τους.  
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Διευκρινίζεται πώς η συμμετοχή σε αυτό το βραβείο ΔΕΝ είναι υποχρεωτική, ωστόσο, θα 

συνυπολογίζεται για την καλύτερη συνολική παρουσία ενός σχολείου. 

 

Τα σχολεία που τελικά θα συμμετέχουν και σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να 

ενημερώσουν σχετικώς τους διοργανωτές ως τα μέσα Φεβρουαρίου ενώ ως τα μέσα 

Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει την αναφορά με τις ενέργειές τους (θα δοθεί 

σχετικό υπόδειγμα). 

 

Τέλος θα απονεμηθούν από τους διοργανωτές διακρίσεις ειδικά για κάθε παράσταση, 

ανάλογα με το κομμάτι που αυτή ξεχώρισε / πρωτοτύπησε.  

 

Διευκρινίζεται ότι, σε επίπεδο βραβείων, κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη από τις 

υπόλοιπες δύο. Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνται τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής στο τέλος 

της κάθε εκδήλωσης. 

 

Κανονισμοί κριτικής επιτροπής εκδηλώσεων 

Η κριτική επιτροπή των εκδηλώσεων θα αποτελείται από ειδικούς των διοργανωτών 

(παιδαγωγούς, σκηνοθέτες, μουσικούς) και από εκπροσώπους των σχολείων που 

συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση. 

 

Κάθε εκδήλωση αξιολογείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες και έχει δύο διαγωνιστικά 

μέρη: α) για τα Γυμνάσια και β) για τα Λύκεια 

Στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και της ανάδειξης των βραβευθέντων τα μέλη 

της επιτροπής συμμετέχουν με τα ακόλουθα ποσοστά: 

 Ειδικοί διοργανωτών: 50% 

 Εκπρόσωποι διαγωνιζόμενων σχολείων: 50% 

 

Τα σχολεία που συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση θα πρέπει ως το τέλος Ιανουαρίου να 

δηλώσουν στους διοργανωτές (θα τους αποσταλεί ειδική φόρμα) τα ονόματα των κριτών. 

Αυτοί θα είναι ένας καθηγητής κι ένας μαθητής από κάθε σχολείο οι οποίοι θα πρέπει: 

 Να παρακολουθήσουν όλες τις ζωντανές παραστάσεις (Γυμνασίων & Λυκείων) και 

των δύο ημερών κάθε εκδήλωσης. Τα άτομα λοιπόν που θα επιλεχθούν θα πρέπει 

να βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης και τις δύο μέρες αυτής. Υπάρχει η 

δυνατότητα οι κριτές να είναι διαφορετικοί την πρώτη από τη δεύτερη μέρα αρκεί 

τα ονόματα να έχουν δηλωθεί εγκαίρως στους διοργανωτές. 

 Μετά το τέλος κάθε παράστασης και πριν ξεκινήσει η επόμενη (ενόσω δηλαδή 

προβάλλεται η βινετοσκοπημένη παράσταση) θα πρέπει να παραδίδουν στη 

γραμματεία τις συμπληρωμένες φόρμες με την αξιολόγησή τους. 

 Οι κριτές αξιολογούν όλες τις ζωντανές παραστάσεις Γυμνασίων & Λυκείων κάθε 

εκδήλωσης ενώ ΔΕΝ αξιολογούν τις βιντεοσκοπημένες οι οποίες διαγωνίζονται 

χωριστά. 
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 Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των βαθμολογιών υπολογίζονται με βάση το 

μέσο όρο όσων κριτών παρέδωσαν τη σχετική φόρμα αξιολόγησης. 

 

Κανονισμοί κριτικής επιτροπής βιντεοσκοπημένων παραστάσεων  

Οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις αποτελούν ξεχωριστή διαγωνιστική κατηγορία η οποία 

διαχωρίζεται στις συμμετοχές των Γυμνασίων και στις συμμετοχές των Λυκείων. Η κριτική 

επιτροπή αποτελείται κι εδώ από ειδικούς των διοργανωτών (παιδαγωγούς, σκηνοθέτες, 

μουσικούς) και από εκπροσώπους των σχολείων που συμμετέχουν. Κάθε σχολείο θα πρέπει 

ως τα τέλη Ιανουαρίου να έχει υποδείξει στους διοργανωτές τα ονόματα των κριτών που 

εκπροσωπούν το σχολείο (ένας καθηγητής κι ένας μαθητής). 

 

Οι κριτές θα πρέπει να δουν όλες τις συμμετοχές με βίντεο οι οποίες θα ανέβουν σε ειδικό 

διαδικτυακό χώρο από τους διοργανωτές, να τις αξιολογήσουν στις φόρμες που θα τους 

παρέχουν οι τελευταίοι και να τις στείλουν πίσω μέσω email μέχρι την ημερομηνία που θα 

τους έχει υποδειχθεί από τη διοργάνωση. Εκπρόθεσμες φόρμες αξιολόγησης δεν θα 

γίνονται δεκτές. 

 

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των βαθμολογιών υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο 

όσων κριτών παρέδωσαν τη σχετική φόρμα αξιολόγησης. 

Τα αποτελέσματα για τις βιντεοσκοπημένες παραστάσεις θα δημοσιεύονται διαδικτυακά 

πριν  τη διεξαγωγή της πρώτης εκδήλωσης. Επίσης θα ανακοινώνονται και στο τέλος των 

δύο εκδηλώσεων ώστε, αν κάποιο σχολείο που βραβεύτηκε το επιθυμεί, να στείλει 

εκπρόσωπο για την παραλαβή του βραβείου. Σε όσους δεν μπορέσουν να παραστούν δια 

ζώσης για την παραλαβή του βραβείου τους, αυτό θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά. 

 


