ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3ΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Recognize and Change
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

A) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου που συμμετέχουν στο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα « Recognize and Change » (από εδώ και πέρα "το πρότζεκτ") που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.Ο διαγωνισμός έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών,
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρότζεκτ, προσκαλώντας τους να δώσουν ζωή σε
δράσεις , εκδηλώσεις, πρότζεκτ, ταινίες, παραστάσεις ή άλλες μορφές έκφρασης (από εδώ
και πέρα «πρωτοβουλίες») έχοντας ως στόχο να διαδώσει μηνύματα που αναδεικνύονται
από τα R&C εργαστήρια.
3.Οι πρωτοβουλίες, πιο συγκεκριμένα:
α) αφορούν στον αγώνα κατά των διακρίσεων και της βίας (όσον αφορά στη βία κατά των
μεταναστών και την έμφυλη βία)
β) σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τους μαθητές, με σκοπό να
ευαισθητοποιήσουν τους συνομηλίκους τους ώστε να διαμορφώσουν μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης μεγαλύτερης κλίμακας, πάνω σε θέματα όπως:
•
•
•

Πώς να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων
Πώς να συνεισφέρουν στην πρόληψη της σχολικής παρενόχλησης μέσω και εκτός
διαδικτύου
Πώς να ενεργοποιήσουν μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στο ζήτημα της συμπερίληψης

4.Τα τμήματα πρέπει να δουλέψουν σε ομάδες με τρεις τουλάχιστον συμμετέχοντες.

Β)ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

5. Οι κατηγορίες των επιτρεπόμενων πρωτοβουλιών είναι:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

flash mob (ξαφνική συγκέντρωση κόσμου)
θεατρικές παραστάσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
μουσικό κομμάτι
καλλιτεχνικές εκθέσεις
γκράφιτι
συζήτηση σε πάνελ

Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός αλλά και άλλες μορφές πρωτοβουλιών
μπορούν να επιτραπούν. Στην περίπτωση επιλογής άλλης μορφής πρωτοβουλίας η
συμμετέχουσα ομάδα θα πρέπει να δικαιολογήσει την επιλογή της πρωτοβουλίας
στέλνοντας ιμέιλ στο vardakeios@gmail.com
6.Συμμετέχοντες και συνθήκες συμμετοχής
α)Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρότζεκτ " Recognize and Change " θα πρέπει
προηγουμένως να έχουν προσκομίσει την ειδική ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρωμένη από
τους γονείς ή κηδεμόνες τους που τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
β)Ο διαγωνισμός προϋποθέτει την απονομή τριών βραβείων από ομάδες που έχουν
τηρήσει τις παραμέτρους § 3, §4 και §5
γ)Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πρωτοβουλιών που ένα τμήμα μπορεί να
παρουσιάσει. Για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, κάθε πρωτοβουλία πρέπει να
καταγραφεί σε βίντεο, και πιθανά και από άλλα μέσα, που μπορούν να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του πρότζεκτ , με τους όρους που έχουν καθοριστεί στην παράγραφο § 6 των
κανονισμών.
δ)Απαγορεύεται η χρήση μουσικών κομματιών και ήχων καθώς και η χρήση φωτογραφιών
και βίντεο που δεν έχουν ελεύθερα δικαιώματα.
ε)Το ανέβασμα των βίντεο στην ιστοσελίδα αποτελεί αποδοχή των όρων και των κανόνων
του διαγωνισμού.
στ) Οι πρωτοβουλίες και τα σχετικά οπτικοακουστικά υλικά παραμένουν στην ιδιοκτησία
των δημιουργών ή των νομίμων εκπροσώπων τους, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνονται
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του πρότζεκτ για τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση τους,
σύμφωνα με τους σκοπούς του πρότζεκτ R&C και με στόχο τη μέγιστη διάχυση των σκοπών
και των αποτελεσμάτων του R&C.
7. Εγγραφή στον διαγωνισμό
Η ομάδα των μαθητών που θέλει να συμμετέχει στον διαγωνισμό πρέπει:
- να σχεδιάσει μια δράση/ εκδήλωση μέσα ή έξω από το σχολείο

- να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που είναι αναρτημένη στο τμήμα της ιστοσελίδας
που είναι αφιερωμένη στον διαγωνισμό.
- να καταγράψει τη δράση/ εκδήλωση μέσα από ένα βίντεο διάρκειας έως 1 λεπτό.
- να ανεβάσει το βίντεο στο τμήμα της ιστοσελίδας που είναι αφιερωμένη στον διαγωνισμό.
8.Διάρκεια του διαγωνισμού και διαδικασία ψηφοφορίας
Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 04 Μαΐου2020 και τελειώνει στις 25 Μαΐου2020 στις 23:59 ώρα
Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια αυτή της περιόδου, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναρτήσουν τα βίντεο
στην ιστοσελίδα του πρότζεκτ.
Τα βίντεο που θα αναρτηθούν στη συγκεκριμένη περίοδο θα είναι εμφανή από τις 4 Μαΐου
2020. Την ίδια μέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας που θα τελειώσει στις 25
Μαΐου 2020 στις 23:59 ώρα Ελλάδος.
To κοινό μπορεί να ψηφίσει στο τμήμα της ιστοσελίδας που είναι αφιερωμένη στον
διαγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα στο recandchange.eu, πατώντας "Like" σε ένα ειδικά
διαμορφωμένο πλαίσιο. Κάθε άτομο μπορεί να ψηφίσει τα βίντεο που προτιμάει μόνο μία
φορά το καθένα.
Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί από τα παρακάτω:
- από το 60% των ψήφων του κοινού
- από το 40% των ψήφων της επιτροπής ποιότητας που θα έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον
διαγωνισμό.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι αδιαπραγμάτευτο.
9.Βραβεία
Τα βραβεία θα απονεμηθούν στα νικητήρια σχολεία, και πιο συγκεκριμένα, στις νικητήριες
ομάδες. Στα τρία καλύτερα βίντεο θα απονεμηθούν από 800 ευρώ για το καθένα κατά τη
διάρκεια τελετής για την οποία θα ενημερωθούν για τον τόπο, την ημέρα και ώρα όλοι οι
ενδιαφερόμενοι μέσω κοινωνικών δικτύων και με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Τα χρήματα μπορούν να διατεθούν για κοινωνικούς σκοπούς, για τη διάδοση του
προγράμματος ή για υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου της ομάδας, κατόπιν απόφασης
της κάθε νικήτριας ομάδας χωριστά και με την προσκόμιση στη Βαρδάκειο Σχολή γραπτής
αναφοράς του τρόπου χρήσης του βραβείου (συμπεριλαμβάνοντας επικύρωση της
απόφασης των μαθητών από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου τους).

10. Χρήση της ιστοσελίδας http://submit.recognizeandchange.eu/

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς συμμετοχής του
διαγωνισμού ή για την ψηφοφορία των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ή ο
συμμετέχων της πρωτοβουλίας δε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για
εμπορικούς, οικονομικούς, διαφημιστικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς γενικά ή για
προσωπικό ή παράνομο όφελος.

