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Υπόψη των Υπευθύνων Π.Ε.

Θέμα: Διαγωνισμός Πράσινη Εβδομάδα 2006

Μετά  τη  μεγάλη  επιτυχία πρωτιάς  ελληνικού  σχολείου  στον διαγωνισμό  Green

Week 2005 στην κατηγορία βίντεο και την απήχηση που είχε ο διαγωνισμός στις ελληνικές

σχολικές  μονάδες,  πραγματοποιείται  ο  αντίστοιχος  φετινός  διαγωνισμό  Green  Week

2006, με θέμα την βιοποικιλότητα. 

Ο διαγωνισμός της Πράσινης Εβδομάδας αποτελεί μέρος της ετήσιας διάσκεψης και

έκθεσης για το περιβάλλον, που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες μεταξύ 30 Μαΐου και 2

Ιουνίου 2006. Ο διαγωνισμός αυτός ενθαρρύνει τους νέους από όλα τα κράτη-μέλη της

Ε.Ε., καθώς και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών να εξοικειωθούν με περιβαλλοντικά

θέματα και να εκφραστούν καλλιτεχνικά.

Οι  ευρωπαίοι  μαθητές  χρησιμοποιούν  φέτος  τη  δημιουργικότητά  τους  για  να

φωτίσουν την έννοια της βιοποικιλότητας.



Οι νεότεροι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό  με ζωγραφιές και

σχέδια που θα εκφράζουν τις απόψεις τους για την βιοποικιλότητα, ενώ οι μεγαλύτεροι

μαθητές  μπορούν  να παρουσιάσουν  μικρής διάρκειας  ψηφιακά βίντεο πάνω στο  ίδιο

θέμα. Οι τρεις πρώτοι νικητές από κάθε κατηγορία θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για να

παραστούν  στην  τελετή  απονομής  των  βραβείων  της  Πράσινης  Εβδομάδας.  Κατά  τη

διάρκεια της διάσκεψης θα παρουσιαστεί μια επιλογή των καλύτερων υποψηφιοτήτων για

κάθε κατηγορία. Η καταληκτική ημερομηνία για υποψηφιότητες είναι η 25η Μαρτίου.

Κατηγορίες :

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα σχολεία των κρατών της Ε.Ε., καθώς και

των υποψηφίων προς ένταξη κρατών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υποψηφιοτήτων:

• Καλλιτεχνική έκφραση μέσω ζωγραφικής-σχεδίου: ατομικό βραβείο για

μαθητές ηλικίας 5-10 ετών.

• Ψηφιακά βίντεο: ομαδικό βραβείο, για ομάδες μαθητών μέχρι 4 ατόμων,

ηλικίας 11-16 ετών.

Η καταληκτική ημερομηνία και για τις δύο κατηγορίες είναι η 25η Μαρτίου

2006.

 

Υποψηφιότητες & Αξιολόγηση

Οι υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν μόνο μέσω σχολικής μονάδας. 

Οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  έχουν  "σαρωθεί"  (μέσω  σκάνερ)  ή  να  έχουν

δημιουργηθεί ψηφιακά, και να αποσταλούν στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος μέσω

του  πεδίου  εισαγωγής  στοιχείων  στην  ιστοσελίδα  της  Πράσινης  Εβδομάδας:

www.greenweek2006.eun.org 

Οι καθηγητές καλούνται να εντάξουν το διαγωνισμό για την Πράσινη Εβδομάδα σε

σχολικές δραστηριότητες και η ιστοσελίδα της Πράσινης Εβδομάδας θα τους προσφέρει

ιδέες  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση.  Ένα  δίκτυο  καθηγητών  εξειδικευμένων  σε  θέματα

περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  από  όλη  την  Ευρώπη  θα  κληθεί  να  αξιολογήσει  τις

υποψηφιότητες.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2006.



Οι κριτές θα χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Σχετικότητα με το θέμα και κατανόηση της βιοποικιλότητας.

   Είναι η συμμετοχή σχετική με το θέμα; Εμφανίζει κατανόηση της βιοποικιλότητας;

• Αισθητική και χρήση των μέσων Οι μαθητές δείχνουν εκτίμηση στις καλλιτεχνικές

  αξίες και καλή χρήση του επιλεγόμενου μέσου;

• Αυθεντικότητα. Έχει παρουσιάσει ο μαθητής μια καινοτόμο εργασία;

Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα:

www.greenweek2006.eun.org. Βάσει  των  ηλικιών  που  απαιτεί  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση

μπορούν να συμμετάσχουν  μαθητές και της Α’ Λυκείου των Ενιαίων Λυκείων και των

ΤΕΕ.

Με  την  ευχή  να  επαναληφθούν  οι  ελληνικές  επιτυχίες  των  σχολικών  μας

μονάδων και εφέτος !

Συν. 1 Οδηγίες

                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτ. Διανομή :
Γραφείο Δ/ντή Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
Τμήμα β Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής 



Συν.1                                             ΟΔΗΓΙΕΣ

Κανόνες για σχέδια και ζωγραφιές
Μαθητές ηλικίας 5 ως 10 ετών καλούνται να κάνουν σχέδια και ζωγραφιές με θέμα

τη βιοποικιλότητα.
Η αυθεντική εργασία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 29.7cm με 42cm (σελίδα

A3). Σκεφτείτε όμως ότι οι περισσότεροι σαρωτές (scanners) δε χειρίζονται εικόνες
μεγαλύτερες από 29.7 cm με 21.0 cm (σελίδα A4). 

Οι ζωγραφιές ή τα σχέδια θα πρέπει να σαρωθούν σε Η/Υ και να σταλούν στην
ιστοσελίδα της Πράσινης Εβδομάδας.

Η σαρωμένη εικόνα δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 530 pixels X 350 pixels.
Μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος αρχείου είναι 500 KB.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κρατήσουν ένα αυθεντικό αντίγραφο της
εργασίας τους . Αυτοί που θα προκριθούν στα τελικά, θα κληθούν να αποστείλουν την
εργασία τους στην έκθεση της Πράσινης Εβδομάδας στις Βρυξέλλες.

Κανόνες για βίντεο
Οι ομάδες καλούνται να υποβάλλουν ψηφιακά βίντεο με θέμα τη βιοποικιλότητα.
Τα βίντεο πρέπει να είναι προϊόν ομαδικής εργασίας. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι

3 ως 6 μαθητών. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι ηλικίας 11 ως 16 ετών.
Τα βίντεο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 3 λεπτά. Τα βίντεο μπορούν να

αναπαριστούν πραγματικά γεγονότα ή να είναι animation. 
Αν κάποιο άτομο μικρότερο των 18 ετών, εμφανίζεται στο βίντεο, θα πρέπει να

ζητηθεί έγγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα του πριν τη υποβολή της συμμετοχής.
Η έγγραφη συναίνεση δε χρειάζεται να αποσταλεί με τη δήλωση συμμετοχής.

 Τα βίντεο θα πρέπει να είναι κατανοητά χωρίς τη χρήση ομιλίας. Καμιά ομιλία ή
κείμενο δε θα ληφθεί υπ' όψη από την κριτική επιτροπή .

Τα βίντεο θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή. Αποδεκτές μορφές είναι:  WMV,
και MOV. Το μέγιστο μέγεθος του αρχείου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 MB.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των βίντεο θα πρέπει να γίνει μέσω της ιστοσελίδας.
Δηλώσεις συμμετοχής μέσω email ή ταχυδρομείου δε θα ληφθούν υπ' όψη.

Αν είναι δυνατό , οι ομάδες να κρατήσουν ένα αντίγραφο του βίντεο σε υψηλή
ανάλυση. Αυτοί που θα προκριθούν στους τελικούς πιθανόν να κληθούν να αποστείλουν
το αντίγραφο σε CD ή DVD για το τελικό στάδιο της αξιολόγησης.


