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ΘΕΜΑ: «Πανελλαδικός Μαθητικός διαγωνισμός για τα δάση και τη δασοπονία»
Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 19246/Δ2/05-2-2016 εισερχομένου εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε την υλοποίηση του ελληνικού σταδίου του μαθητικού διαγωνισμού για τα δάση και τη δασοπονία
στην Ευρώπη, «Young People in European Forests», που προτίθεται να διοργανώσει ο Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ελληνικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί,
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Σάββατο 23 Απριλίου 2016.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Β’/θμιας Εκπ/σης και πρόκειται για διαγωνισμό γνώσεων στο
αντικείμενο της δασοπονίας και σε καθορισμένη ύλη για τα Δάση και τη Δασοπονία στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει
δύο στάδια, το ευρωπαϊκό και το εθνικό. Η νικήτρια ομάδα του εθνικού σταδίου θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό
στάδιο.
Στόχοι του διαγωνισμού είναι η προώθηση γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας, η εξοικείωση των
μαθητών με τις έννοιες της δασοπονίας, η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία των δασών, η
κατανόηση της αξίας των δασικών οικοσυστημάτων στις διάφορες χώρες, η συνειδητοποίηση του καθοριστικού
ρόλου του ανθρώπου στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των δασών και η βελτίωση και αύξηση της
κινητικότητας των μαθητών.
Συν. σελ. τέσσερις (4): Κανονισμός Διαγωνισμού, Αίτηση Συμμετοχής

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών
Υποδομών
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εσωτερική διανομή
-Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Κανονισμός του Διαγωνισμού

Υποψήφιοι

1.

Υποψήφιοι του Διαγωνισμού “Young People in European Forests” μπορούν να είναι μαθητές της α’, β’ και γ’ τάξης
η

γυμνασίου και α’ και β’ τάξης λυκείου. Παλαιότεροι/-ες μαθητές/-τριες που κατέλαβαν την 1 θέση του διαγωνισμού και
συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μπορούν να είναι υποψήφιοι/-ες στο διαγωνισμό, αλλά όχι με την ίδια ομάδα.
2.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε ομάδα των τριών (3) ατόμων που συστήνουν οι ίδιοι, και στη συνέχεια θα αναφέρεται

ως υποψήφια ομάδα. Η υποψήφια ομάδα δύναται να αποτελείται από μαθητές διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων,
όμως, υποχρεωτικά της ίδια σχολικής μονάδας.
3. Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο στάδια, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Η γλώσσα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού είναι η
αγγλική και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Σκοπός

4.

α. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση σε νέους ανθρώπους της γνώσης στο αντικείμενο της Δασοπονίας και η

ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και δραστηριοποίησή τους σε πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και προστασία των δασών
και των φυσικών οικοσυστημάτων και β. η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ μαθητών από διαφορετικές χώρες και η
βελτίωση των επιδόσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός

5. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2016 στη Λετονία.
6. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.
7. Η ύλη του διαγωνισμού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α. Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Φυσικού Περιβάλλοντος και
των Ευρωπαϊκών Δασών και β. Χαρακτηριστικά του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Δασών σε ευρωπαϊκές χώρες. Η ύλη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.ypef.eu.
8. Τη μέρα της άφιξης στη Λετονία θα σχηματιστούν οι υποψήφιες ομάδες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Οι ομάδες θα
αποτελούνται από 3 μαθητές, διαφορετικών εθνικοτήτων. Η επιλογή θα γίνει με τυχαίο τρόπο.
η

9. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις (3) δοκιμασίες. Στην 1 οι υποψήφιες ομάδες θα διαγωνιστούν σε
η

τουλάχιστον 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύμφωνα με την καθορισμένη ύλη. Στη 2 δοκιμασία οι υποψήφιες ομάδες
η

θα διαγωνιστούν σε διάφορες δραστηριότητες στο δάσος. Στην 3 δοκιμασία οι υποψήφιες ομάδες θα διαγωνιστούν σε μια
προφορική παρουσίαση σε power point. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 6 ώρες για την προετοιμασία της
παρουσίασης σε ένα θέμα που θα επιλεγεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής και εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Οι
συμμετέχοντες θα μπορούν να προετοιμάζουν την παρουσίαση και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η παρουσίαση
βαθμολογείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή του διαγωνισμού (75%) και από τις συνυποψήφιες ομάδες (25%).
10. Νικήτρια ομάδα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία
η

και στις 3 δοκιμασίες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικήτρια ομάδα είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην 3
δοκιμασία.

Πανελλαδικός διαγωνισμός

11. Η διοργάνωση του πανελλαδικού μαθητικού διαγωνισμού “Young People in European Forests” πραγματοποιείται από την
Ειδική Γραμματεία Δασών, τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
12. Για τις λεπτομέρειες του πανελλαδικού διαγωνισμού έχει οριστεί από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Επιτροπή, αρμοδιότητες της οποίας είναι: η διοργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού, η έκδοση των θεμάτων, η
βαθμολόγηση των γραπτών των υποψήφιων ομάδων, η έκδοση των αποτελεσμάτων, η διεκπεραίωση όλων των εγγράφων
για τη συμμετοχή της νικήτριας ομάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και η παροχή βοήθειας στη νικήτρια ομάδα που θα
συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Την αποκλειστική ευθύνη διοργάνωσης του διαγωνισμού στην Ελλάδα φέρει η
Επιτροπή. Η λειτουργία της επιτροπής είναι άμισθη.
13. Το ελληνικό στάδιο του διαγωνισμού “Young People in European Forests” θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 και
ώρα 10.00. Εξεταστικά κέντρα θα υπάρχουν σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ανάλογα με τις αιτήσεις που θα
υποβληθούν και θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας www.parnitha.net.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 2 Μαίου 2016, και ώρα

18.00 στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας www.parnitha.net. Για λόγους προστασίας
προσωπικών δεδομένων δε θα ανακοινωθούν τα ονόματα των ομάδων αλλά ο 5ψήφιος κωδικός της ομάδας. Τον κωδικό
αυτόν τον λαμβάνουν οι υποψήφιοι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Επίσης,
μπορούν να τον λάβουν από τους επιτηρητές, την ημέρα του διαγωνισμού (ένας κωδικός για κάθε υποψήφια ομάδα).
15. Η ύλη του διαγωνισμού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α. Τα Δάση στην Ευρώπη και β. Τα δάση σε 7 ευρωπαϊκές χώρες.
γ. Αναγνώριση δασικών ειδών. Η ύλη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.parnitha.net --> Δράσεις 
Διαγωνισμός για τα Δάση  Ύλη διαγωνισμού.
16. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.
17. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 1 ώρα και 30 λεπτά από τη στιγμή που θα παραδοθούν τα θέματα.
18. Οι υποψήφιες ομάδες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού μισή ώρα πριν την έναρξη, δηλαδή
στις 09.30. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία).
19. Οι υποψήφιες ομάδες οφείλουν να απαντήσουν σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Θα υπάρχουν 5
ερωτήσεις που θα αφορούν την αναγνώριση ελληνικών ειδών χλωρίδας μέσα από σκίτσα ή φωτογραφίες.
20. Η κλίμακα της βαθμολογίας κυμαίνεται από 0-50. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει.
21. Όλες οι υποψήφιες ομάδες θα απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις.

Νικήτρια ομάδα του ελληνικού διαγωνισμού που θα συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό

22. Νικήτρια ομάδα του πανελλαδικού διαγωνισμού είναι η ομάδα που θα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται η ομάδα που αναγνώρισε τα περισσότερα είδη χλωρίδας. Σε
περίπτωση νέας ισοψηφίας θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.
23. Ενστάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού δε γίνονται δεκτές.
24. Η νικήτρια ομάδα θα κληθεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Young People in European Forests” που θα
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2016 στη Λετονία.

25.

Η νικήτρια ομάδα θα ενημερωθεί εγγράφως από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Σε 10 ημέρες από

την παραλαβή του εγγράφου η ομάδα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως για τη συμμετοχή της ή όχι στον
ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Αν περάσει το χρονικό διάστημα των 10 ημερών, η απάντηση θεωρείται αρνητική και καλείται η
επόμενη στην κατάταξη ομάδα, η οποία ερωτάται εγγράφως για τη συμμετοχή της και αν απαντήσει αρνητικά καλείται η
επόμενη σε κατάταξη ομάδα κλπ.
26. Τα μέλη της ελληνικής υποψήφιας ομάδας θα συνοδεύονται από έναν καθηγητή, ο οποίος θα έχει την πλήρη και
αποκλειστική ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα όλων των μαθητών. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των μαθητών θα
υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στο τέκνο τους να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και την
αποκλειστική ευθύνη για το τέκνο τους έχει ο καθηγητής ή γονέας του μαθητή που θα συνοδέψει. Ο συνοδός φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για τους μαθητές της υποψήφιας ομάδας και θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση και όλα τα απαραίτητα
έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ελληνική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση άρνησης των καθηγητών να
συνοδέψουν τους μαθητές ή σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των γονέων το παιδί τους να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό, η ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και καλείται η επόμενη ομάδα στην κατάταξη.
27. Τα μέλη της υποψήφιας ομάδας και ο συνοδός οφείλουν να δώσουν όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν από την Ελληνική
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε αυτή να προβεί στην έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων για τη μετάβαση και
επιστροφή στη Λετονία. Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής, διαμονής και διατροφής θα βαρύνουν το Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Μετά την έκδοση των εισιτηρίων και σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα δύο μέλη της
υποψήφιας ομάδας ή ο συνοδός δηλώσουν αδυναμία, η ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και
τα μέλη και ο συνοδός οφείλουν να καταβάλουν το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Αίτηση συμμετοχής – πληροφορίες

28. Οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Λ.
Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 13672 Αχαρνές, υπόψη κας Δερβένη, με φαξ στο 2102445226, υπόψη κας Δερβένη ή ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση diagonismos@parnitha.net (σκαναρισμένη ώστε να φαίνεται η υπογραφή). Λίγες μέρες μετά την υποβολή της
αίτησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο 5ψήφιος κωδικός συμμετοχής. Με τον
κωδικό αυτό, οι ομάδες θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Αιτήσεις γίνονται δεκτές
μέχρι 15.4.2016.
29.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στο τηλέφωνο

2102445226, υπεύθυνοι: Άννα Δερβένη και Ασπασία Χατζημακρή, ή στη διεύθυνση diagonismos@parnitha.net.
30. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, www.parnitha.net
 Δράσεις  Διαγωνισμός για τα Δάση.

Διαγωνισμός για τα Δάση και τη Δασοπονία
“Young People in European Forests”

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
1ος διαγωνιζόμενος/-η

2ος διαγωνιζόμενος/-η

3ος διαγωνιζόμενος/-η

Όνομα
Επώνυμο
Τάξη φοίτησης
Τηλ. Επικοινωνίας
e-mail
Πόλη/Περιοχή
κατοικίας
Σχολείο φοίτησης
Δ/νση σχολείου (δ/νση,
αριθ., Τ.Κ.)
Συνοδός καθηγητής/-τρια:
Όνομα/επώνυμο: …………………………………………………………… Ειδικότητα:………………………

E-mail: ………………………………………………………………………. Τηλ. επικοινωνίας: ………………………………

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι αληθή και αποδέχομαι του όρους του Κανονισμού του Διαγωνισμού.
Ημερομηνία, ………………………………..

Ο αιτών/Η αιτούσα

Ο αιτών/Η αιτούσα

Ο αιτών/Η αιτούσα

………………………

……………………….

……………………

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

…………………………………..

…………………………………….

……………………………………

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)

