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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ  

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων και  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού 

Επιμορφωτικού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Δυτ. Ελλάδας, διοργανώνουν 

μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο με τίτλο «Αναδεικνύω την περιοχή μου». 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Promoting Area Attractiveness through 

hiking and introducing a different touristic approach (P.A.T.H.)» και στόχο έχει τη δημιουργία 

διαδρομών (ιστορικές και περιβαλλοντικές διαδρομές, υδροβιότοποι, ορεινά μονοπάτια), 

χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code, διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές που επιτρέπουν σε 

κάθε επισκέπτη ξεχωριστά να περιηγηθεί στις επιλεγμένες διαδρομές μειώνοντας την 

επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Παράλληλα, το 

προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη δημιουργία ειδικά 

διαμορφωμένων διαδρομών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ και ο επισκέπτης θα 

μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ταξίδι. 

Ο μαθητικός διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ηλικίας από 13 

έως 18 ετών. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές (έως 4 άτομα). Μπορούν να 

συμμετέχουν, επίσης, μαθητές ή ομάδες στο πλαίσιο Πολιτιστικών ή Περιβαλλοντικών 

Προγραμμάτων, που είτε ολοκληρώθηκαν είτε συνεχίζονται τη φετινή χρονιά, με θεματική 

ιστορικές ή περιβαλλοντικές διαδρομές, τοπική ιστορία, πολιτιστική κληρονομιά κ.λπ., και έχουν 

δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν σχετικό υλικό (βίντεο).  

Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας  
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1.Περιφ/κή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 
2. ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας 
3. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας 
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Ο νικητής ή νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί με βάση τη βαθμολογία που θα λάβει από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αισθητική, την ποιότητα της εικόνας και του ήχου, την 

αυθεντικότητα/ πρωτοτυπία και άλλα κριτήρια κατά την κρίση της Επιτροπής. Στην περίπτωση 

βράβευσης ομάδας, κάθε μέλος της ομάδας θα λάβει από ένα βραβείο, ανάλογα με την θέση που 

θα έχει καταλάβει η ομάδα που συμμετέχει (έως 4 μέλη κάθε ομάδα).    

Θα δοθούν ως βραβεία για την: 

 Πρώτη θέση: Οκταπύρηνα tablet 10.1” με λειτουργικό σύστημα Android, 3GB μνήμη RAM και 

64GB αποθηκευτικό χώρο. 

 Δεύτερη θέση: Digital camera 20MP με οπτικό zoom 8x και HD video.  

 Τρίτη θέση: Αδιάβροχο Activity tracker με οθόνη 1.1”, μπαταρία που διαρκεί 14 ημέρες και 

24ωρη καταγραφή ύπνου και καρδιακών παλμών. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν οι μαθητές/τριές τους στον παραπάνω 

διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως και την Παρασκευή 09/10/2020 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/rcXxdQG5qeQFBDP1A . 

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα ειδοποιηθούν από τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων 

και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για να συμμετέχουν σε τηλε-συνάντηση εργασίας (μέσω της 

πλατφόρμας webex) τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020  και ώρα (18:30 – 19:30), όπου θα 

ενημερωθούν αναλυτικότερα για τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και θα συζητήσουν με τους 

διοργανωτές περισσότερες λεπτομέρειες. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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