
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτο Διεθνή Διαγωνιςμό Βίντεο 2012-2013 Energy Bits, 

«Βιώςιμεσ ενεργειακζσ ιδζεσ: και τώρα ο λόγοσ ςε ςασ!» 

Το ζργο Energy BITS είναι ζνα διαμεςικό (cross-media) ζργο και ςυγχρόνωσ μία καμπάνια με ςτόχο την 

ευαιςθητοποίηςη νζων 14-18 ετϊν ςε θζματα βιϊςιμησ χρήςησ τησ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Intelligent Energy - Europe. Το ζργο υλοποιείται μζςα από τη δημιουργία 24 τηλεοπτικϊν 

ντοκιμαντζρ που γυρίςτηκαν ςε 7 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και θα προβληθοφν από την Εκπαιδευτική Τηλεόραςη, 

ενόσ διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ προςομοίωςησ καταςτάςεων (serious game), ενόσ διαδραςτικοφ ντοκιμαντζρ 

(i-documentary) και ενόσ διαγωνιςμοφ ζκφραςησ και ανάδειξησ τησ άποψησ των μαθητϊν για το θζμα μζςα 

από τη δημιουργία μαθητικϊν Βίντεο (Have your Say). Ο διαγωνιςμόσ ςτοχεφει να προωθήςει και 

ενθαρρφνει τη χρήςη των ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ και την εξοικονόμηςη ενζργειασ ανάμεςα ςτουσ 

νζουσ και τουσ ζφηβουσ.  

Το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρηςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ καλεί τα ςχολεία να ςυμμετζχουν 

ςτο Διεθνή Διαγωνιςμό Βίντεο 2012-13, “Βιϊςιμεσ ενεργειακζσ ιδζεσ: και τϊρα ο λόγοσ ςε ςασ!”. Τα βίντεο 

μπορεί να παραχθοφν με οποιαδήποτε μζςα και πρζπει να ανζβουν ςτο ςυγκεκριμζνο τμήμα του δικτυακοφ 

τόπου του Energy Bits, www.ebitsvideo.com. 

Κάθε βίντεο δεν πρζπει να ξεπερνάει τα 3 λεπτά και μπορεί να είναι εμπορικό, ντοκυμαντζρ, μυθοπλαςία, 

βίντεο-κλιπ, animation, κλπ. με θεματικζσ: Ανανεϊςιμεσ Ρηγζσ Ενζργειασ, Εξοικονόμηςη Ενζργειασ, 

Ενεργειακή απόδοςη, Βιωςιμότητα, Μεταφορζσ, Ανακφκλωςη και Επαναχρηςιμοποίηςη. 

Ο διαγωνιςμόσ είναι ανοικτόσ ςε μαθητζσ από 14 ωσ 18 χρονϊν από τισ παρακάτω Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: 

Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιςπανία, Ιταλία,  Μεγάλη Βρετανία, Σλοβενία και Τςεχία.  Mαθητζσ ή 

ομάδεσ μαθητϊν από άλλεσ ηλικιακζσ ομάδεσ ή άλλεσ χϊρεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο μη διαγωνιςτικό 
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   Βαθμόσ Αςφαλείασ: 
Να διατηρηθεί μζχρι: 

 

-Ρερ/κεσ Δ/νςεισ Εκπ/ςησ όλησ 
τησ χϊρασ 
-Δ/νςεισ Α/θμιασ και Β/θμιασ 
Εκπ/ςησ όλησ τησ χϊρασ 
-Σχολικζσ μονάδεσ (δια μζςου 
των Υπευθφνων Ρεριβαλλοντικήσ 
Εκπαίδευςησ και Σχολικϊν 
Δραςτηριοτήτων) 
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τμήμα τησ διοργάνωςησ. Οι ςυμμετζχοντεσ μπορεί να είναι ανεξάρτητοι μαθητζσ ή ομάδεσ μαθητϊν. Κάθε 

ςυμμετζχων πρζπει να αναφζρει το όνομα του ςχολείου και ζναν υπεφθυνο καθηγητή.  

Η υποβολή των ςυμμετοχών λήγει ςτισ 15 Μαρτίου 2013. 

Τα βραβεία του διαγωνιςμοφ ανήκουν ςε τρεισ κατηγορίεσ: 1) Αυθεντική ιδζα, 2) Επιςτημονικό περιεχόμενο 

3) Βραβείο κοινοφ. Η εθνική κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων κάθε χϊρασ, θα αξιολογήςει τα βίντεο για 

τισ δυο πρϊτεσ κατηγορίεσ μζχρι τισ 30 Μαρτίου 2013 και τρία βίντεο από κάθε χϊρα θα επιλεγοφν για το 

τελικό ςτάδιο. Μζχρι τισ 7 Απριλίου 2013, η διεθνήσ κριτική επιτροπή επιλζγει το καλφτερο βίντεο για τισ 

δυο πρϊτεσ κατηγορίεσ (1- Αυθεντική ιδζα, 2- Επιςτημονικό περιεχόμενο), επιλζγοντασ μεταξφ αυτϊν που 

ξεχϊριςαν από τισ εθνικζσ κρίςεισ. Τα βίντεο που θα βραβευτοφν ςε κάθε κατηγορία θα προβληθοφν από τα 

κανάλια των εθνικϊν τηλεοράςεων ςε πολλζσ  Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Η τελετή απονομήσ των Βραβείων θα 

γίνει τον Μάιο 2013 ςτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ςτισ Βρυξζλλεσ.  

Ραρακαλοφμε να ενημερϊςετε ςχετικά τα ςχολεία τησ αρμοδιότητάσ ςασ.   

Πληροφορίεσ - Επικοινωνία: οφία Παπαδημητρίου, sofipapadi@minedu.gov.gr, Σηλ. 2103443042 

 

                                                                                                               Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
ΕΩΣΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ  
 - Δ/νςη Σ.Ε.Ρ.Ε.Δ., 
 Τμήμα Β' Αγ. Υγείασ & Ρερ. Αγωγήσ 

-Δ/νςη Εκπ/κησ Τηλεόραςησ                                                                                                                                            ΕΤΣΑΘΙΑ ΦΟΤΕΚΗ 
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