
 «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»: διαγωμιζμός δημιοσργίας ζποη 

Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζημ πιαίζημ ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ Γθήβωκ», ΗΒ΄ 

Σύκμδμξ 2016-2017, δημνγακώκεη ημκ 1μ δηαγωκηζμό δεμημονγίαξ μεκύμαημξ πνμβμιήξ - ζπμη γηα 

μαζεηέξ όιωκ ηωκ ηάλεωκ ημο Θοθείμο, με ζέμα:  «Η δική μοσ Βοσλή ηωμ Εθήβωμ : ζομμεηέπω – 

εθθνάδμμαη - δηεθδηθώ». Όζμη ζέιμοκ κα ζομμεηάζπμοκ ζημκ δηαγωκηζμό θαιμύκηαη κα 

δεμημονγήζμοκ έκα πνωηόηοπμ επηθμηκωκηαθό ζπμη, ημ μπμίμ ζα εκεμενώκεη ημ μαζεηηθό θμηκό 

ζπεηηθά με ημ εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα Βμοιή ηωκ Γθήβωκ θαη ηηξ βαζηθέξ πηοπέξ ηεξ θηιμζμθίαξ 

ημο: ανπέξ θαη αλία ηεξ δεμμθναηίαξ, ζεμαζία ηεξ εκεμένωζεξ θαη εκενγμύ ζομμεημπήξ ημο πμιίηε, 

ηεξ ειεύζενεξ έθθναζεξ, ηεξ δεμημονγηθήξ πανέμβαζεξ, ηεξ ζοιιμγηθήξ δνάζεξ θ.ι.π..  

 

Όροι ζσμμεηοτής 

1. Δηθαίωμα ζομμεημπήξ έπμοκ όιμη μη μαζεηέξ Γεκηθμύ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Θοθείμο ηωκ ζπμιείωκ 

ηεξ Γιιάδαξ θαη ηωκ ΓΠΑΣ ημο ΟΑΓΔ, μέπνη 21 έημοξ. 

2. Ηάζε μαζεηήξ μπμνεί κα ζομμεηάζπεη ζημ δηαγωκηζμό με έκα ζπμη. Ε ζομμεημπή είκαη αημμηθή.  

3. Τμ ζπμη ζα πνέπεη: 

 κα είκαη πνωηόηοπε δεμημονγία, 

 κα έπεη δηάνθεηα μέπνη 60’’, 

 κα είκαη ζε μμνθή .avi, .mp4, .mkv, .flv, .mov, 

 κα είκαη ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Ο δεμημονγόξ μπμνεί, εάκ επηζομεί, κα ζομπενηιάβεη 

μεηάθναζε ή/θαη οπμηηηιηζμό θαη ζε άιιε γιώζζα. 

4. Τμ ζπμη δεκ πνέπεη κα πενηέπεη εηθόκεξ, θωημγναθίεξ, πνόζωπα, εμπμνηθά ζήμαηα, δηαθνηηηθά 

γκωνίζμαηα ή άιια ζημηπεία γηα ημ μπμία μ δηαγωκηδόμεκμξ δεκ έπεη ηεκ άδεηα πνήζεξ θαη δεκ 

μπμνεί κα παναπωνήζεη άδεηα δεμμζίεοζεξ, πνήζεξ θαη ακαπαναγωγήξ ζημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ. 

Ε μμοζηθή πμο ηοπόκ ζα πνεζημμπμηεζεί ζα πνέπεη κα είκαη ειεύζενε δηθαηωμάηωκ. 

5. Ηάζε ζπμη ζα πνέπεη κα ζοκμδεύεηαη από έκα θείμεκμ (word/pdf) μέπνη 100 ιέλεηξ, ζημ μπμίμ μ 

δηαγωκηδόμεκμξ ζα ελεγεί ζοκμπηηθά ημ ζθεπηηθό με βάζε ημ μπμίμ εημίμαζε ημ ζπμη. 

6. Ε οπμβμιή ηωκ ζομμεημπώκ ζα γίκεη ειεθηνμκηθά από ηηξ 13 Mανηίμο 2017 έωξ θαη ηηξ 28 

Απνηιίμο 2017. Ηαμία ζομμεημπή δεκ ζα γίκεη δεθηή μεηά ημ πνμακαθενόμεκμ πνμκηθό πιαίζημ.  

7. Οη ζομμεημπέξ ζα θαηαηεζμύκ ειεθηνμκηθά ζηε δηεύζοκζε www.synodos22.gr/contest. 

8. Ε θνηηηθή επηηνμπή ημο δηαγωκηζμμύ απμηειείηαη από ημοξ: 

 Χνήζημ Σηεθάκμο, εθπαηδεοηηθό θιάδμο ΠΓ04– θηκεμαημγναθηζηή, μέιμξ ηεξ επηηνμπήξ ημο 

πνμγνάμμαημξ Βμοιή ηωκ Γθήβωκ, πνόεδνμ, 

  Δεμήηνε Αμπαηδή, ζθεκμζέηε, μέιμξ θαη 

  Δεμήηνε Δάπμ, εθπαηδεοηηθό θιάδμο ΠΓ19 – ζθεκμζέηε, ζεκανημγνάθμ, μέιμξ. 

9. Δεκ ζα γίκμοκ δεθηέξ ζομμεημπέξ με πενηεπόμεκμ οβνηζηηθό, ναηζηζηηθό, απνεπέξ, πμο 

πνμζβάιιεη ηεκ ηημή θαη ηεκ αλημπνέπεηα ηνίηωκ θαηά ηεκ απόιοηε θνίζε ηεξ θνηηηθήξ επηηνμπήξ 

ημο δηαγωκηζμμύ. 

10. Από ημ ζύκμιμ ηωκ ζομμεημπώκ ε θνηηηθή επηηνμπή θαηά ηεκ απόιοηε θνίζε ηεξ ζα επηιέλεη 

μέπνη πέκηε (5) ζομμεημπέξ, μη μπμίεξ ζα ακανηεζμύκ ζε εηδηθό πώνμ ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

πνμγνάμμαημξ, ζηε ζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ facebook θ.ιπ. Θα ζοκεθηημεζμύκ ε ζαθήκεηα 

ημο μεκύμαημξ ωξ πνμξ ηε θηιμζμθία θαη ημοξ ζηόπμοξ ημο πνμγνάμμαημξ, ε πνωημηοπία ημο 

θαζώξ θαη ε πμηόηεηα θηκεμαημγνάθεζεξ.   

http://www.synodos22.gr/contest


11. Σημοξ μαζεηέξ πμο ζα δηαθνηζμύκ ζημ δηαγωκηζμό ζα απμκεμεζεί ακαμκεζηηθό δίπιωμα 

ζομμεημπήξ θαη ζα πνμζθενζμύκ εθδόζεηξ ημο Ζδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ. Ε επηηνμπή έπεη ημ 

δηθαίωμα κα πνμηείκεη κα πνμζθιεζμύκ μέπνη δύμ μαζεηέξ, πνμθεημέκμο κα παναθμιμοζήζμοκ, 

ωξ θηιμλεκμύμεκμη ημο Ζδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ, ηηξ ενγαζίεξ ηεξ ΗΒ΄ Σοκόδμο (2016-2017) ημο 

εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ Γθήβωκ», πμο ζα πναγμαημπμηεζμύκ ζηηξ ανπέξ 

Ζμοιίμο 2017 ζηεκ Αζήκα. Τα έλμδα μεηαθίκεζεξ, δηαμμκήξ θαη ζίηηζεξ ηωκ μαζεηώκ ζα 

θαιοθζμύκ ελμιμθιήνμο από ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ. 

12. Ε ακαθμίκωζε ηωκ απμηειεζμάηωκ ζα γίκεη ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ www.efivoi.gr θαη 

ζηε ζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ facebook. 

13. Οη μαζεηέξ πμο ζα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγωκηζμό μθείιμοκ κα εκεμενώζμοκ πιήνωξ ημοξ 

γμκείξ/θεδεμόκεξ ημοξ γηα ημ πενηεπόμεκμ θαη ημοξ όνμοξ ημο δηαγωκηζμμύ θαη κα έπμοκ ηε 

ζοκαίκεζή ημοξ. Γάκ θάπμημξ μαζεηήξ δηαθνηζεί ζημ δηαγωκηζμό, ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζα 

δεηήζεη έγγναθε δήιωζε από ημκ γμκέα/θεδεμόκα ημο όηη ημ ένγμ ημο μαζεηή είκαη πνωηόηοπμ 

θαη δεκ ζίγεη δηθαηώμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ ηνίηωκ, θαζώξ θαη όηη επηηνέπεη ηε 

δεμμζίεοζε θαη πανμοζίαζε ημο ένγμο θαη ηωκ πνμζωπηθώκ ζημηπείωκ ημο μαζεηή (ακάνηεζε 

ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ζδνύμαημξ θαη ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ», ζηε ζειίδα ηεξ «Βμοιήξ ηωκ 

Γθήβωκ» ζημ facebook θ.ιπ.). Σε πενίπηωζε πμο οπάνπεη παναβίαζε πκεομαηηθώκ 

δηθαηωμάηωκ, ε επηηνμπή ημο δηαγωκηζμμύ θαη ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δεκ θένμοκ θαμία εοζύκε 

θαη έπμοκ δηθαίωμα απμθιεηζμμύ ηεξ ζομμεημπήξ.  

14. Τα πκεομαηηθά δηθαηώμαηα ηωκ δεμημονγηώκ ηωκ μαζεηώκ ακήθμοκ ζημοξ ίδημοξ θαη μόκμ. Τμ 

Ίδνομα δηαηενεί ημ δηθαίωμα κα πνεζημμπμηεί ηηξ δεμημονγίεξ ηωκ μαζεηώκ πμο ζα θαηαηεζμύκ 

ζημκ δηαγωκηζμό γηα πνμβμιή θαη εκεμένωζε ζπεηηθά με ημοξ ζθμπμύξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 

πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ Γθήβωκ». Όιεξ ή θάπμηεξ από ηηξ δεμημονγίεξ ηωκ μαζεηώκ μπμνεί 

κα πνμβάιιμκηαη ζε μπμημδήπμηε μέζμ θαη κα απμηειέζμοκ επηθμηκωκηαθό οιηθό γηα ημ Ίδνομα 

ηεξ Βμοιήξ. Τμ Ίδνομα δεζμεύεηαη όηη δεκ ζα γίκεη με μπμημκδήπμηε ηνόπμ εμπμνηθή πνήζε ηωκ 

δεμημονγηώκ ηωκ μαζεηώκ, έπεη δε ηεκ οπμπνέωζε κα ακαθένεη πάκηα ηα ζημηπεία ημο 

δεμημονγμύ, πωνίξ θαμία άιιε απαίηεζε εθ μένμοξ ημο.  

15. Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δηαηενεί ημ δηθαίωμα κα μεηαβάιεη ηηξ εμενμμεκίεξ δηελαγωγήξ ημο 

δηαγωκηζμμύ. 

16. Ε ζομμεημπή ζημ δηαγωκηζμό ζοκεπάγεηαη πιήνε θαη ακεπηθύιαθηε απμδμπή ημο ζοκόιμο ηωκ 

παναπάκω όνωκ, δηαθμνεηηθά δεκ ζα ζεωνείηαη έγθονε θαη ζα απμθιείεηαη αοημμάηωξ από ημ 

δηαγωκηζμό. 

  

http://www.efivoi.gr/

