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Η ιδέα
Βασικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι να προταθούν έξυπνες
ιδέες που θα μπορούσαν με την υλοποίηση τους, έστω και σε
βάθος χρόνου, να αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των
κατοίκων της περιοχής μας, του δήμου μας, της περιφερειακής
ενότητάς μας, της χώρας μας…

Αποτύπωση της ιδέας
Κάθε ιδέα δύναται να αποτυπωθεί με:
 αρχείο pdf (μέχρι 20 σελίδες) που μπορεί να συνοδεύεται
προαιρετικά από εικόνα ή βίντεο (διάρκειας έως 5
λεπτών) και
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 Κείμενο μέχρι 250 λέξεις στο οποίο θα περιγράφεται ο
τρόπος με τον οποίο αναμένεται ότι η υλοποίηση της
ιδέας θα επηρεάσει θετικά.
Η περιγραφή της ιδέας θα πρέπει να είναι πλήρης, σαφής
και κατανοητή.

Θέμα
Μεταμορφώστε την περιοχή σας!
Καινοτόμες ιδέες για:
 Περιβάλλον ζωής και εργασίας – βελτίωση υποδομών
 Κατανάλωση ενέργειας – εξοικονόμηση ενέργειας –
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 Φυσικών πόρων (αξιοποίηση και εξοικονόμηση).
 Απόβλητα – Απορρίμματα.
 Ρύπανση – Ηχορύπανση – Φωτορύπανση.
 Όραμα για την πόλη του μέλλοντος.

Όροι του Διαγωνισμού
 Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την ανάδειξη ιδεών που θα
μπορούσαν με την εφαρμογή τους να μεταμορφώσουν
θετικά τη ζωή μας.
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 Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες
μαθητών που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
 Η συμμετοχή και βράβευση θα είναι ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης, σε τρεις διακριτές κατηγορίες: Γυμνάσιο,
Λύκειο, ΕΠΑΛ.
 Είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων της μίας ομάδας
μαθητών από κάθε σχολείο.
 Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 3 έως κατά
μέγιστο 5 μαθητές του ίδιου σχολείου.
 Η κάθε ομάδα συντονίζεται από 1 εκπαιδευτικό του
σχολείου.
 Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα
ανά σχολείο.
 Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετέχει ως συντονιστής
σε περισσότερες από μία ομάδες μαθητών εφόσον αυτές
προέρχονται από διαφορετικά σχολεία.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με τον εξής τρόπο:
1) Δήλωση συμμετοχής με την καταγραφή των εξής
στοιχείων: ονομασία ομάδας, τίτλος έργου, σχολείο,
θεματική κατηγορία στην οποία εμπίπτει η ιδέα,
ονοματεπώνυμα και τάξη φοίτησης συμμετεχόντων
μαθητών, ονοματεπώνυμο συντονιστή της ομάδας
(εκπαιδευτικού), στοιχεία επικοινωνίας συντονιστή,
βεβαίωση του συντονιστή ότι έχει συγκεντρώσει
δηλώσεις σύμφωνης γνώμης από τους γονείς των
μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
2) Υποβολή της ιδέας η οποία θα περιλαμβάνει την
περιγραφή της ιδέας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
κεφάλαιο «Αποτύπωση της ιδέας».
3) Πριν την ημερομηνία παρουσίασης της ιδέας αποστολή
στην επιτροπή του διαγωνισμού ενός video 2 λεπτών στο
οποίο θα παρουσιάζεται η ιδέα.
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Ομάδα που δεν έχει πραγματοποιήσει και τις τρεις
παραπάνω ενέργειες εντός του προβλεπόμενου χρόνου
διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν αποτελεί έγκυρη
συμμετοχή.
 Όλες οι ιδέες θα παρουσιαστούν από τις ομάδες που τις
υπέβαλαν σε χρόνο και τόπο (εντός της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας) που θα καθοριστεί μετά τη λήξη του
χρόνου υποβολής ιδεών και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό
και το είδος των συμμετοχών.
 Ημερομηνίες:
Δήλωση συμμετοχής: 5 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2018.
Υποβολή της ιδέας: 5 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018.
Παρουσιάσεις ιδεών από συμμετέχοντες: Ιανουάριος 2019.
Ανάδειξη και βράβευση νικητών: Φεβρουάριος 2019.
Η ημερομηνία, ο χώρος διεξαγωγής και οι λοιπές σχετικές
πληροφορίες της εκδήλωσης βράβευσης θα ανακοινωθούν
στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής
Ελλάδας και θα σταλούν με email στους εκπροσώπους των
ομάδων τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα.
 Οι συνδιοργανωτές (ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής
Ελλάδας) έχουν δικαίωμα χρήσης και υλοποίησης των
ιδεών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό.
 Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο διαγωνισμό αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

Διαδικασία Ανάδειξης των Νικητών
o Η ανάδειξη της νικήτριας ομάδας κάθε κατηγορίας θα γίνει
από την Επιτροπή Κριτών του διαγωνισμού. Τα μέλη της
Επιτροπής θα προταθούν από τους Συνδιοργανωτές.
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o Κάθε μέλος της Επιτροπής Κριτών θα αξιολογήσει τις ιδέες
βαθμολογώντας τις στην κλίμακα 0-5 για τα εξής κριτήρια:
 πρωτοτυπία,
 εκτιμώμενη πληθυσμιακή ομάδα εφαρμογής,
 εκτιμώμενος βαθμός θετικής επίδρασης,
 εφικτότητα εφαρμογής της ιδέας,
 πληρότητα τεκμηρίωσης.
o Νικήτρια (κάθε κατηγορίας) θα ανακηρυχθεί η ομάδα που
συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
o Όλες οι ιδέες θα παρουσιαστούν στην ίδια επιτροπή
(κατανεμημένες σε διαφορετικές ημέρες εφόσον ο αριθμός
των συμμετεχόντων είναι μεγάλος).
o Το υλικό για την κάθε ιδέα θα αξιολογηθεί από την ίδια
επιτροπή.
o Οι τρείς πρώτοι από κάθε κατηγορία (γυμνασίου, λυκείου,
ΕΠΑΛ) θα ανακοινωθούν στην τελική τελετή βράβευσης
όπου θα έχουν κληθεί όλοι οι συμμετέχοντες.
o Στην τελική τελετή βράβευσης θα προβληθούν τα 2-λεπτα
video των νικητριών ομάδων κάθε κατηγορίας.

Επιτροπή κριτών
Πρόεδρος της επιτροπής κριτών είναι ο κ. Αϊβαλής Βασίλειος,
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος. Τα
μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από τους συνδιοργανωτές.
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Βραβεία μεγάλων νικητών
o

o

o

Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στο εξωτερικό, στην έδρα
της ESA – European Space Agency στο Leiden στην
Ολλανδία, για τη νικήτρια ομάδα της κατηγορίας του
Γενικού Λυκείου (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου
εκπαιδευτικού).
Ένας 3d εκτυπωτής για κάθε μέλος της νικήτριας ομάδας
της
κατηγορίας
του
Επαγγελματικού
Λυκείου
(συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου εκπαιδευτικού).
Ένα ποδήλατο για κάθε μέλος της νικήτριας ομάδας της
κατηγορίας του Γυμνασίου (συμπεριλαμβανομένου του
εκπροσώπου εκπαιδευτικού).
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