Αξιοποιείςτε
τθ Δφναμθ του Μυαλοφ ςασ

για να μεταμορφώςετε

τθ ηωι ςασ & τθ ηωι
των γφρω ςασ!
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Η ιδζα
Βαςικόσ ςκοπόσ του Διαγωνιςμοφ είναι να προτακοφν ζξυπνεσ
ιδζεσ που κα μποροφςαν με τθν υλοποίθςθ τουσ, ζςτω και ςε
βάκοσ χρόνου, να αλλάξουν προσ το καλφτερο τισ ηωζσ των
κατοίκων τθσ περιοχισ μασ, του διμου μασ, τθσ περιφερειακισ
ενότθτάσ μασ, τθσ χώρασ μασ…

Αποτφπωςθ τθσ ιδζασ
Κάκε ιδζα δφναται να αποτυπωκεί με:
 αρχείο pdf (μζχρι 20 ςελίδεσ) που μπορεί να ςυνοδεφεται
προαιρετικά από εικόνα ι βίντεο (διάρκειασ ζωσ 5
λεπτών) και
 Κείμενο μζχρι 250 λζξεισ ςτο οποίο κα περιγράφεται ο
τρόποσ με τον οποίο αναμζνεται ότι θ υλοποίθςι τθσ κα
επθρεάςει κετικά.
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Η περιγραφι τθσ ιδζασ κα πρζπει να είναι πλιρθσ, ςαφισ
και κατανοθτι.

Θζμα
Μεταμορφώςτε τθν περιοχι ςασ!
Καινοτόμεσ ιδζεσ για:
 Περιβάλλον ηωισ και εργαςίασ – βελτίωςθ υποδομών
 Κατανάλωςθ ενζργειασ – εξοικονόμθςθ ενζργειασ –
ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.
 Φυςικών πόρων (αξιοποίθςθ και εξοικονόμθςθ).
 Απόβλθτα – Απορρίμματα.
 Ρφπανςθ – Ηχορφπανςθ – Φωτορφπανςθ.
 Όραμα για τθν πόλθ του μζλλοντοσ.

Όροι του Διαγωνιςμοφ
 Ο διαγωνιςμόσ ςυνδιοργανώνεται από το Σεχνικό
Επιμελθτιριο Δυτικισ Ελλάδασ, τθν Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ και τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Ελλάδασ με ςκοπό τθν ανάδειξθ ιδεών που κα
μποροφςαν με τθν εφαρμογι τουσ να μεταμορφώςουν
κετικά τθ ηωι μασ.
 το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ ομάδεσ
μακθτών που φοιτοφν ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.
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 Είναι δυνατι θ ςυμμετοχι περιςςότερων τθσ μίασ ομάδασ
μακθτών από κάκε ςχολείο.
 Η κάκε ομάδα κα πρζπει να αποτελείται από 3 ζωσ κατά
μζγιςτο 5 μακθτζσ του ίδιου ςχολείου.
 Η κάκε ομάδα ςυντονίηεται από 1 εκπαιδευτικό του
ςχολείου.
 Κάκε μακθτισ μπορεί να ςυμμετζχει μόνο ςε μία ομάδα
ανά ςχολείο.
 Ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςυμμετζχει ωσ ςυντονιςτισ
ςε ζωσ δφο ομάδεσ μακθτών του ίδιου ςχολείου ι/και ςε
περιςςότερεσ ομάδεσ μακθτών εφόςον προζρχονται από
διαφορετικά ςχολεία.
 Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με τον εξισ τρόπο:
1) Δήλωςη ςυμμετοχήσ και υποβολή τησ ιδζασ μζςω τθσ
φόρμασ:
https://goo.gl/forms/f5zd5RgJsE3vEU702
2) Πριν τθν θμερομθνία παρουςίαςθσ τθσ ιδζασ ςτθν
επιτροπι του διαγωνιςμοφ αποςτολι ενόσ video 2
λεπτών ςτο οποίο κα παρουςιάηεται θ ιδζα μζςω
ςυνδζςμου ςε youtube ςτο email του διαγωνιςμοφ
metamorfosi.de@gmail.com
Ομάδα που δεν ζχει πραγματοποιιςει και τισ δφο
παραπάνω ενζργειεσ εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ δεν αποτελεί ζγκυρθ
ςυμμετοχι.
 Όλεσ οι ιδζεσ κα παρουςιαςτοφν από τισ ομάδεσ που τισ
υπζβαλαν ςε χρόνο και τόπο (εντόσ τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Αχαΐασ) που κα κακοριςτεί μετά τθ λιξθ του
χρόνου υποβολισ ιδεών και κα εξαρτθκεί από τον αρικμό
και το είδοσ των ςυμμετοχών.
 Ημερομθνίεσ:
 Διλωςθ ςυμμετοχισ και υποβολι τθσ ιδζασ:
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ιμερα – 25 Ιανουαρίου 2019.
 Ανακοίνωςι προγράμματοσ παρουςιάςεων:
28 Ιανουαρίου 2019
 Παρουςιάςεισ ιδεών από ςυμμετζχοντεσ:
4 – 17 Φεβρουαρίου 2019
 Ανάδειξθ και βράβευςθ νικθτών:
23 Φεβρουαρίου 2019.
Η θμερομθνία, ο χώροσ διεξαγωγισ και οι λοιπζσ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ τθσ εκδιλωςθσ βράβευςθσ κα ανακοινωκοφν
ςτθν ιςτοςελίδα του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Δυτικισ
Ελλάδασ (metamorfosi.teetde.gr) και κα ςταλοφν με email
ςτουσ εκπροςώπουσ των ομάδων τουλάχιςτον 10 θμζρεσ
νωρίτερα.
 Οι ςυνδιοργανωτζσ (ΣΕΕ Δυτικισ Ελλάδασ, Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ και Περ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Δυτικισ
Ελλάδασ) ζχουν δικαίωμα χριςθσ και υλοποίθςθσ των
ιδεών που κα υποβλθκοφν ςτο διαγωνιςμό.
 Κάκε ομάδα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό αποδζχεται
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ.

Διαδικαςία Ανάδειξθσ των Νικθτών
o Η ανάδειξθ τθσ νικιτριασ ομάδασ κάκε κατθγορίασ κα γίνει
από τθν Επιτροπι Κριτών του διαγωνιςμοφ. Σα μζλθ τθσ
Επιτροπισ κα προτακοφν από τουσ υνδιοργανωτζσ.
o Κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Κριτών κα αξιολογιςει τισ ιδζεσ
βακμολογώντασ τισ ςτθν κλίμακα 0-5 για τα εξισ κριτιρια:
 πρωτοτυπία,
 εκτιμώμενη πληθυςμιακή ομάδα εφαρμογήσ,
 εκτιμώμενοσ βαθμόσ θετικήσ επίδραςησ,
 εφικτότητα εφαρμογήσ τησ ιδζασ,
 αρτιότητα παρουςίαςησ ιδζασ.
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o Νικιτρια κα ανακθρυχκεί θ ομάδα που ςυγκζντρωςε τθ
μεγαλφτερθ βακμολογία.
o Όλεσ οι ιδζεσ κα παρουςιαςτοφν ςτθν ίδια επιτροπι
(κατανεμθμζνεσ ςε διαφορετικζσ θμζρεσ εφόςον ο αρικμόσ
των ςυμμετεχόντων είναι μεγάλοσ).
o Σο υλικό για τθν κάκε ιδζα κα αξιολογθκεί από τθν ίδια
επιτροπι.
o Οι τρείσ πρώτοι κα ανακοινωκοφν ςτθν τελικι τελετι
βράβευςθσ όπου κα παραβρεκοφν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ.
o τθν τελικι τελετι βράβευςθσ κα προβλθκοφν τα 2-λεπτα
video των νικθτριών ομάδων κάκε κατθγορίασ.

Επιτροπι κριτών
Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κριτών είναι ο κ. Αϊβαλισ Βαςίλειοσ,
Πρόεδροσ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Δυτικισ Ελλάδοσ. Σα
μζλθ τθσ Επιτροπισ κα οριςτοφν από τουσ ςυνδιοργανωτζσ,
δθλαδι το ΣΕΕ/ΣΔΕ, τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και τθν
Περ/κι Δ/νςθ Επ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ.

Βραβεία
o
Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι ςτο εξωτερικό, ςτην ζδρα
τησ ESA – European Space Agency ςτο Leiden ςτην Ολλανδία
(δφο
ειςιτήρια
για
κάθε
μζλοσ
τησ
ομάδασ
ςυμπεριλαμβανομζνου του εκπροςώπου τησ).
o
Ένασ 3d εκτυπωτήσ για κάθε μζλοσ τησ ομάδασ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του εκπροςώπου εκπαιδευτικοφ ).
o
Ζνα ποδιλατο για κάκε μζλοσ τθσ
ομάδασ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του εκπροςώπου εκπαιδευτικοφ).
o
Θα δοκοφν βεβαιώςεισ ςυμμετοχισ ςε όλουσ του
ςυμμετζχοντεσ.
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