ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"ACT CHANGE - Adapting to Climate Change in Time"

Προϋποθέσεις
Το “Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου”, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα
LIFE+) προκηρύσσει ένα διεθνή διαγωνισμό που απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνασίων για τη δημιουργία
ενός Πολυμεσικού CD Rom ή DVD με θέμα:
Η Αλλαγή του Κλίματος
Αντίληψη και κατανόηση του φαινομένου
Συνειδητοποίηση των συνεπειών και των προοπτικών
Προτάσεις και στρατηγικές προσαρμογής
Στόχος του διαγωνισμού είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό για θέματα που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή που παράγεται από τη ρύπανση και από την άκριτη εκμετάλλευση των πόρων της γης, έτσι ώστε κάθε
πολίτης να ασκήσει πίεση στους κυβερνόντες για να αναγκαστούν να ενεργοποιήσουν τις κατάλληλες πολιτικές
για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την εξεύρεση λύσεων πριν να είναι
πολύ αργά. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα Γυμνάσια των πόλεων εταίρων του έργου, δηλαδή του Δήμου
Bullas (Ισπανία), των Δήμων που συμμετέχουν στο “Φόρουμ της Αδριατικής και του Ιονίου", της Ιταλίας, της
Σλοβενίας, της Κροατίας, του Μαυροβούυνίου, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την Αλβανίας και την Ελλάδας.
Το θέμα του Διαγωνισμού
Εν όψει των φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή - συχνά με καταστροφικές συνέπειες
που σχετίζονται με την αλλαγή του προτύπου των βροχοπτώσεων, με τη διαδοχή μακρών περιόδων ξηρασίας,
με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, με κατολισθήσεις. - η διαδικασία της προσαρμογής, μαζί με τη
στρατηγική του μετριασμού των επιπτώσεων, αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά και συμπληρωματικά είδη
δράσεων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούνται στον πλανήτη και
στις αστικών περιοχές των πόλεων.
Για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις που είναι καταστροφικές και δύσκολο να διαχειριστούν και, πάνω απ 'όλα,
για τη διαχείριση των αναπόφευκτων επιπτώσεων που τώρα επαναλαμβάνονται με κάποια κανονικότητα,
καθίσταται απαραίτητο να αυξηθεί η αντοχή του φυσικού συστήματος, η ασφάλεια των ανθρώπων, η
διαφύλαξη του οικονομικού, κοινωνικού και παραγωγικού συστήματος της κάθε κοινότητας ή, η δυνατότητα
αύξησης της ικανότητας προσαρμογής του αστικού και ανθρωπολογικού συστήματος στις τρέχουσες και τις
μελλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.
Σε τοπικό επίπεδο, η διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής απαιτεί τον καθορισμό μιας ολοένα
και πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη της το ανθρώπινο περιβάλλον στο σύνολό του,
από την κινητικότητα στην εμφάνιση της πόλης, από τον κοινωνικό ιστό στην ιστορική, πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά (προστασία της βιοποικιλότητας, μείωση του κινδύνου των κατολισθήσεων και πλημμύρων, τη
δομή των ποταμών και την παράκτια διάβρωση, η κατανάλωση γης, η προστασία των χώρων), παρέχοντας
έλεγχο, παρακολούθηση και, κυρίως πρόληψη.

Δημιουργία ενός “Πολυμεσικού CD Rom ή DVD”
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τη κατασκευή τη δημιουργία ενός Πολυμεσικού CD Rom ή DVD του (Power Point ή
βίντεο) με μέγιστη διάρκεια τα 5 λεπτά. Το Πολυμεσικού CD Rom ή DVD θα παρουσιαστεί:
• από μια τάξη στο σύνολό της;
• από μια ομάδα μαθητών μιας μόνο τάξης;
• από μια ομάδα μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις του ίδιου σχολείου.
Κάθε ομάδα μπορεί να δέχεται το συντονισμό και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Υπογραμμίζεται η σημασία
της ομαδικής εργασίας, από κοινού, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εμβάθυνσης και ανάλυσης του θέματος.
Οι Κανόνες
1. Ο διαγωνισμός ονομάζεται “ACT CHANGE (ΑΛΛΑΖΩ) - Adapting to Climate Change in Time (
Έγκαιρη προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος)" συνίσταται στη δημιουργία ενός "Πολυμεσικού
CD Rom ή DVD" για το θέμα που περιγράφεται στην εισαγωγή.
2. Αποδέκτες του διαγωνισμού είναι ομάδες μαθητών, τάξεις ή Γυμνάσια από τις πόλεις που συμμετέχουν
στο Έργο "ACT LIFE+» και το “Φόρουμ της Αδριατικής και του Ιονίου" από τις ακόλουθες χώρες:
Ισπανία (δήμος Bullas), Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία και
Ελλάδα. Σημειώστε ότι εξαιτίας της ποικιλομορφίας των εκπαιδευτικών συστημάτων, ο διαγωνισμός
περιορίζεται σε μαθητές ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών.
3. Τεχνικά χαρακτηριστικά του "Πολυμεσικού CD Rom ή DVD"
Επιτρεπόμενες μορφές Βίντεο
Η επιτρεπόμενες μορφές είναι: AVI, QuickTime, MPEG 1, 2 ή 4, Power Point.
Διάρκεια του βίντεο
Από 60 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερολέπτα το μέγιστο.
4. Κάθε "Πολυμεσικό CD Rom ή DVD" πρέπει να συνοδεύεται από μια γραπτή σύντομη περιγραφή (έως 20
γραμμές) στην τοπική λώσσα και στα αγγλικά.
5. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
6. Οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται από:
• όνομα, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail του σχολείου;
• λίστα των μαθητών / συντακτών του "Πολυμεσικού CD Rom ή DVD", πλήρης με ημερομηνίες
γέννησης, τάξη και τμήμα;
• πλήρες όνομα των εκπαιδευτικών και των συντονιστών των εργασιών καθώς και τα μαθήματα που
διδάσκουν;
• πλήρες όνομα του διευθυντή του σχολείου και επικεφαλής του Ιδρύματος;
• παροχή άδειας χρήσης του "Πολυμεσικού CD Ro” για το έργο και για τις διάφορες δραστηριότητες
του προγράμματος “LIFE+" (Η άδεια πρέπει να υπογράφεται από τον συντονιστή καθηγητή ή τον
Διευθυντή).
7. Τρόπος αποστολής: κάθε σχολείο υποχρεούται να συλλέγει και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα
έγγραφα μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:
Comune di Ancona – Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, Progetto “ACT LIFE08
ENV/IT/000436”, Largo XXIV Maggio, 1 - 60100 ANCONA, ITALIA.
8. Οι συμμετοχές πρέπει να σταλούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012, με βάση τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου.

9. Το σχολείο, με την αποστολή της εργασίας, διασφαλίζει ότι είναι πρωτότυπο προϊόν και απαλλάσσει το
Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
τρίτου ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, επικαλείται περιορισμούς στη χρήση της εργασίας.
10. Μία ειδική Επιτροπή από 3 εμπειρογνώμονες που διορίζονται από το Φόρουμ των Πόλεων της
Αδριατικής και του Ιονίου (θα αποτελείται από έναν ειδικό της επικοινωνίας, ένα δάσκαλο, έναν
εμπειρογνώμονα σε περιβαλλοντικά θέματα), θα επιλέξει τους νικητές. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη
συμμόρφωση των εργασιών με τους όρους του διαγωνισμού και, κατά την κρίση της, θα ανακοινώσει
το νικητή του "Πολυμεσικού CD Rom ή DVD", σημειώνοντας ακόμη δύο εργασίες που θεωρούνται
σημαντικές.
11. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εργασίες δίνοντας ένα βαθμό από 1 έως 5, λαμβάνοντας υπόψη τις
ακόλουθες παραμέτρους:
• Σχεδιασμός και δημιουργικότητα;
• Δυνατότητα επικοινωνίας;
• Συλλογικότητα και συμμετοχή περισσότερων μαθητών;
• Επιστημονική συνέπεια.
12. Όλο το υλικό που παράγεται και στέλνεται από τα σχολεία θα μπορεί να εμφανίζεται στους δικτυακούς
τόπους ή σε μια έκθεση ή σε μια δημοσίευση.
13. Ο νικητής του έργου θα γίνει αποκλειστική ιδιοκτησία του Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής και του
Ιονίου που αποκτά όλα τα δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής, καταγραφής, αποθήκευσης,
δημοσίευσης, χωρίς χρονικά χωρικά όρια, με οποιοδήποτε μέσο της αναπαραγωγής, ακόμα και αν δεν
είναι γνωστό σήμερα, αφαιρώντας από το δημιουργό όλα τα δικαιώματα χρήσης και διατηρώντας μόνο
τα ηθικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται από το νόμο. Ο συγγραφέας συμφωνεί να μην κάνει άλλες
χρήσεις του προϊόντος πέρα από το διαγωνισμό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα χρειαστούν για τη χρήση,
δεν θα χρειάζεται τη συγκατάθεση του δημιουργού.
14. Οι υπεύθυνοι του διαγωνισμού δεν αποδέχονται ευθύνη για τις εργασίες που υποβάλλονται. Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κανόνων που
περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και όλες αυτές που ορίζονται από τους νόμους και τους
κανόνες που ισχύουν.
Βραβεία
 1η θέση (νικητής): προμήθεια προϊόντων πληροφορικής (υλικού και λογισμικού) για ποσό ίσο
με €5000;
 2 ο βραβείο: προμήθεια βιβλίων σχετικών με το θέμα του διαγωνισμού για αξία που αντιστοιχεί
σε €300;
 3 ο βραβείο: προμήθεια βιβλίων σχετικών με το θέμα του διαγωνισμού για αξία που αντιστοιχεί
σε €150.
Ο νικητής του “ Πολυμεσικού CD Rom ή DVD " θα προβληθεί κατά τη διάρκεια της λήξης του έργου ACT
LIFE+.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Segreteria del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio
c/o Comune di Ancona – Assessorato Relazioni Internazionali
Piazza XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (I)
Marina Krajina: marina.krajina@comune.ancona.it
Tel. +39 071 222 2385 – Fax: +39 071 222 2455

