
 
 

 

 

 

 

 

Για το ευρωπαϊκό έργο BLUE DEAL διεξάγεται ο διαγωνισμός «BLUE DEAL for the Future», 

με σκοπό να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η νέα γενιά σε θέματα Γαλάζιας 

Ενέργειας.  

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να αναδείξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των νέων και 

ταυτόχρονα να διευρύνει τις γνώσεις τους σχετικά με τη Γαλάζια Ενέργεια.  

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες/οι οι νέες/οι ηλικίας 12-18 ετών, από την Ελλάδα και από 

χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Αλβανία).   

Πώς θα συμμετάσχετε; 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εύκολη.  

Ακολουθείστε τα εξής απλά βήματα: 

1) Επιλέξτε μία από τις 3 ακόλουθες διαθέσιμες κατηγορίες: 

1. Σχέδιο. Αυτή η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει πρωτότυπα, τριδιάστατα μοντέλα 

ή οποιαδήποτε αναπαράσταση βιομηχανικού σχεδίου, γενικά σχέδια, τεχνικά σχέδια 

ή χειροποίητα σκίτσα, ή άλλους τύπους τεχνημάτων. 

2. Καλλιτεχνική έκφραση. Αυτή η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους 

εικαστική τέχνη, υποκριτική ή μουσική παράσταση, γραπτή ή σχεδιασμένη ιστορία, 

ή πρωτότυπο σενάριο.  

3. Βίντεο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια ταινία μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, 

συνέντευξη, κινούμενα σχέδια, flash mob, ή οτιδήποτε παράγεται χρησιμοποιώντας 

οπτικοακουστικό μέσο.  

Στις κατηγορίες 2 και 3 είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η Αγγλική ή η Γαλλική Γλώσσα, 

διαφορετικά θα χρειαστεί να προετοιμαστεί σχετικό υλικό και στα Αγγλικά (περιγραφή/ 

σύντομη περίληψη/υπότιτλοι). 

 Εγγραφείτε στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού έργου BLUE DEAL εδώ. 

 Υποβάλετε την πρότασή σας εδώ, το αργότερο μέχρι τις 30/4/2022.  
 

 

 

 

https://bluedealmed.eu/register
https://bluedealmed.eu/schools-apply


 
 

 

 

 

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων:  

Σε κάθε μία από τις έξι συμμετέχουσες χώρες, οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν 

από μια εθνική επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο της Γαλάζιας Ενέργειας, με βάση κριτήρια που σχετίζονται με την πρωτοτυπία, την 

καινοτομία, την ποιότητα και την επιστημονική αρτιότητα.  

Σημειώνουμε, επίσης, ότι τα καλύτερα έργα από τις κατηγορίες «Σχέδιο» και «Καλλιτεχνική 

Έκφραση», που θα υποβληθούν από νέες/ους της χώρας μας, θα φιλοξενηθούν στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).  

Σε κάθε μια από τις έξι συμμετέχουσες χώρες, θα επιλεχθούν τρεις νικήτριες/νικητές, 

μία/ένας από κάθε κατηγορία (1. Σχέδιο, 2. Καλλιτεχνική έκφραση και 3. Βίντεο), οπότε 

συνολικά θα επιλεχθούν δεκαοκτώ νικήτριες/νικητές (έξι από κάθε κατηγορία).  

Στη συνέχεια, μια διεθνής επιτροπή θα επιλέξει, από το σύνολο των προτάσεων (δηλαδή από 

18 νικήτριες/νικητές), συνολικά εννιά νικήτριες/νικητές, τρεις από κάθε κατηγορία, οι 

οποίες/οι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο τελικό συνέδριο του έργου 

(καλύπτονται τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή δύο νέων και μιας/ενός συνοδού), που 

θα πραγματοποιηθεί στη Ραβέννα της Ιταλίας, 17–20 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια του 

Συνεδρίου θα βραβευτεί η/ο τελική/ός νικήτρια/νικητής του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

https://ik.imagekit.io/jschssyeh/bdm/pdf/BD%20School%20Contest_Regulation_UNISI.pdf 

   

 

https://ik.imagekit.io/jschssyeh/bdm/pdf/BD%20School%20Contest_Regulation_UNISI.pdf

