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Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός:  
«Βιώσιμη Ενέργεια και Ψηφιακό βίντεο»  

Yourvid Save Energy 2010-2011. 

 

Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού: 
Οι φορείς CECE -Spanish Confederation of Centers for Teaching- (SP), Ave Maria Schools (SP), CSVM 
(IT), EEN (IT), Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (GR), Kolping-Bildungswerk 
Wuerttemberg  (DE), Marijampole (LT) και  Europartners 2000 (BG) ανακοινώνουν τον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό: «Βιώσιμη Ενέργεια και Ψηφιακό Βίντεο. Yourvid Save Energy 2010-2011» με το 
γενικότερο θέμα «Το σχολείο μου και η Βιώσιμη Ενέργεια». 
 

Στόχοι του Διαγωνισμού: 
- Προώθηση της επαφής ανάμεσα στους μαθητές από όλη την Ευρώπη, ενθάρρυνση των μαθητών 
ώστε να αναπτύξουν μια κριτική στάση απέναντι σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής 
καθώς και ανάπτυξη θετικής και δημιουργικής απόκρισης με στόχο την επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας.  

- Ενσωμάτωση των αξιών της αειφορίας (sustainability) στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω 
κατάλληλης εκπαίδευσης και εξάσκησης, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της βιώσιμης 
ενέργειας αλλά και να καθοριστεί η εξοικονόμηση ενέργειας ως εκπαιδευτικός στόχος τόσο για το 
σχολείο όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.  

- Χρήση των διαθέσιμων πόρων στην εκπαιδευτική κοινότητα με ένα βιώσιμο και πιο 
αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; 
Μαθητές από 10 έως 18 ετών και εκπαιδευτικοί δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Κατηγορίες: 
Κατηγορία Α: Μαθητές από 10 έως 12 ετών.  

Κατηγορία Β: Μαθητές από 13 έως 16 ετών. 

Κατηγορία Γ: Μαθητές από 17 έως 18 ετών. 

Κατηγορία Δ: Εκπαιδευτικοί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Οι μαθητές κάθε εκπαιδευτικού κέντρου θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδες από 2 έως 4 
άτομα μαζί με έναν εκπαιδευτικό.  

• Μόνο μία ομάδα με το πολύ μέχρι 2 εκπαιδευτικούς μπορεί να συμμετέχει από κάθε 
εκπαιδευτικό κέντρο. 

• Όλοι οι παραπάνω πρέπει να ανήκουν σε δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Θεματολογία του Διαγωνισμού: 
Τα βίντεο που θα κατατεθούν θα πρέπει να σχετίζονται με την αειφορία και το αστικό περιβάλλον 
της περιοχής όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό κέντρο. Τα βίντεο θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη 
δημοσίευση της αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων στην πόλη, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η αρνητική επίδραση των αστικών κοινωνικών μοτίβων, καθώς και την 
ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα της βελτίωσης της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, τα βίντεο θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης 
στο σχολείο και την τοπική κοινωνία. Θα μπορούσαν να περιέχουν θέματα όπως η εξάσκηση, η 
εκπαίδευση, η αύξηση της ευαισθητοποίησης, η επίδειξη δράσεων αειφορίας που έχουν 
αναπτυχθεί στο σχολείο ή στην τοπική κοινωνία, καθώς και η παρακίνηση των πολιτών να 
χρησιμοποιούν βιώσιμη ενέργεια. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η εργασία μπορεί να εστιαστεί στις παρακάτω θεματικές 
περιοχές, έχοντας όμως πάντα τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά ως σημείο αναφοράς: βιώσιμη 
ενέργεια + σχολείο + εξοικονόμηση ενέργειας + εκπαίδευση για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της. 

 Αειφορική διαχείριση αποβλήτων (Sustainable waste management) 

 Εξοπλισμός που εξοικονομεί ενέργεια στο σχολείο (Energy saving equipment in school) 

 Λογική και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας (Rational and efficient use of energy) 

 Ποιότητα αέρα (Air quality) 

 Αστικές μεταφορές που χρησιμοποιούν βιώσιμη ενέργεια (Sustainable urban mobility) 
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 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και συμμετοχή πολιτών, σε θέματα βιώσιμης ενέργειας 
(Environmental education and citizen involvement on the topic of sustainable energy) 

 Πράσινες και υπεύθυνες αγορές - υποστηρίζοντας μικρές επιχειρήσεις (Green and responsible 
shopping; supporting small business) 

 Βιώσιμη ενέργεια στο κτίριο του σχολείου μας (Sustainable energy in our school buildings) 

 

Σημαντικές ημερομηνίες: 
Ημερομηνία εγγραφής:     
Από 28 Οκτωβρίου 2010 έως 25 Φεβρουαρίου 2011 

Προθεσμία υποβολής :   
Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30 Απριλίου 2011. 

Αξιολόγηση από τους κριτές:  
Κατά της διάρκεια των μηνών Μάιο και Ιούνιο 2011. 

Ανακοίνωση των νικητριών ομάδων:  
Οι νικητές σε εθνικό επίπεδο θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαΐου 2011.  

Οι νικητές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα ανακοινωθούν στις 15 Ιουνίου 2011. 

Παράδοση βραβείων: 
Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2011. 

 

Εγγραφή: 
Οι ομάδες μπορούν να εγγραφούν για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας την 
Αίτηση Συμμετοχής για τους μαθητές ή την Αίτηση Συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς (δείτε το 
αντίστοιχο αρχείο), την οποία και  θα πρέπει να στείλουν υπόψη κ. Ιάσμης Στάθη είτε με fax στο 
νούμερο 2810 324366 είτε με e-mail στη διεύθυνση  iasmi@nhmc.uoc.gr το αργότερο μέχρι 25 
Φεβρουαρίου 2011.  

Θα σας αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής της αίτησης συμμετοχής σας. 

  

Υποβολή βίντεο: 
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τα βίντεο, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2011, στη διεύθυνση: 

Υπόψη κ. Κατερίνας Βορεάδου 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208, 71409 Ηράκλειο, Κρήτη. 

mailto:iasmi@nhmc.uoc.gr�
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Μαζί με το βίντεο, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε ομάδας θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  τη Φόρμα Υποβολής Βίντεο (δείτε το αντίστοιχο αρχείο).  

Μορφή Βίντεο: τα βίντεο μπορούν να υποβληθούν στις ακόλουθες μορφές: WMV, AVI, MPG-1, και 
MPG4. 

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 100 MG 

 

Γενικοί Όροι: 
• Τα βίντεο πρέπει να έχουν διάρκεια από 1 έως 3 λεπτά. 

• Τα βίντεο πρέπει να περιλαμβάνουν αφήγηση στα αγγλικά και υπότιτλους στα ελληνικά ή 
αφήγηση στα ελληνικά και υπότιτλους στα αγγλικά. 

• Βίντεο που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλους διαγωνισμούς δεν μπορούν να υποβληθούν εδώ. 

• Οι εργασίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για να προβληθούν σε δημόσιο δικτυακό τόπο 
(public forum), δε θα πρέπει να καταπατούν κανένα δικαίωμα διαφήμισης, δε θα προσβάλλουν 
το εκπαιδευτικό κέντρο ή την προσωπικότητα κάποιου ατόμου, και με κανέναν τρόπο δεν θα 
προσπαθήσουν να καταπατήσουν τα  προσωπικά ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κάποιου 
ατόμου. Κάθε σύγκρουση ενδιαφερόντων θα επιλυθεί με βάση τη νομοθεσία της κάθε χώρας-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι οι δημιουργίες τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Yourvid Save 
Energy δωρεάν και χωρίς την παραχώρηση ειδικών αδειών. 

 

Κριτήρια Βράβευσης: 
Για την αξιολόγηση των βίντεο θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1. Σχετικότητα του βίντεο με τη βιώσιμη ενέργεια και ανάδειξη της σημασίας της. 

2. Πρωτοτυπία της ιδέας, καθώς και ικανότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών αξιών που να 
συμφωνούν με τους στόχους που ορίστηκαν σε σχέση με τη βιώσιμη ενέργεια. 

3. Ποιότητα διδακτικής προσέγγισης. 

4. Καλλιτεχνική ποιότητα (Σημείωση: Η τεχνική ποιότητα δεν αξιολογείται). 

 

Κριτική Επιτροπή: 
Κάθε χώρα θα έχει μια κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 3 μέλη: έναν ειδικό στο ψηφιακό 
βίντεο, έναν ειδικό στη βιώσιμη ενέργεια και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YOURVID 
Save Energy. 
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Βραβεία: 

Εθνικά Βραβεία 

Τα εθνικά βραβεία θα ανακοινωθούν μέχρι τον Απρίλιο 2011 

Σε κάθε συμμετέχοντα  θα δοθεί πιστοποιητικό που θα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό 

Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Ένας φορητός υπολογιστής (notebook) σε κάθε συμμετέχοντα της πρώτης νικήτριας ομάδας από 
κάθε μία από τις 4 κατηγορίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες: 
Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YSE (Yourvid Save Energy) 
που χρηματοδοτείται από την EACEA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής 
Καμπάνιας για τη Βιώσιμη Ενέργεια (2009-2011) [Sustainable Energy European Campaign (2009-
2011)], όπου το CECE, που είναι ο συντονιστής του προγράμματος, συμμετέχει ως εκπαιδευτικός 
συνεργάτης. 
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