
 
 

 
 

Διαγωνισμός δημιουργίας Εκπαιδευτικού video 

Όροι συμμετοχής 

• Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή νέοι 13 – 19 ετών. 

• Κάθε συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική σε ομάδες των 2-

3 ατόμων.  

• Κάθε αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη φόρμα γονικής συναίνεσης (για συμμετέχοντες έως 17 ετών). 

• Τα videos θα έχουν διάρκεια 30 sec -3 min και θα δημιουργηθούν με το 

λογισμικό Kinemaster. 

• Τα videos θα δημιουργηθούν από τους συμμετέχοντες στο φυσικό χώρο του 

ΝΟΗΣΙΣ και θα συνδέονται με κάποιο/α από τα εκθέματα στο Μουσείο 

Τεχνολογίας. 

• Τα videos θα διαγωνιστούν σε τοπικό επίπεδο και θα συμμετέχουν σε διεθνή 

διοργάνωση. 

• Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Επιπλέον πληροφορίες 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις διαδικασίες του Διαγωνισμού είναι η 

συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής και η αποστολή της με mail στο 

konstantinou@noesis.edu.gr 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό για το λογισμικό, το 

οποίο θα χρησιμοποιήσουν. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παρευρεθούν σε μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση, 

διάρκειας 3 ωρών, περίπου, η οποία θα γίνει στο ΝΟΗΣΙΣ στις 10 Οκτωβρίου στις 

11.30 πμ. Στην ενημερωτική συνάντηση: α) οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν τις 

συμπληρωμένες φόρμες γονικής συναίνεσης, όπου απαιτούνται, β) θα 

οριστικοποιηθούν οι ομάδες εργασίας και γ) θα οριστεί η μέρα και ώρα που οι 

ομάδες θα επισκεφθούν το ΝΟΗΣΙΣ για την δημιουργία των videos, με σκοπό την 

καλύτερη διαχείριση των ομάδων και την αποφυγή συνωστισμού.  

Όλα τα videos θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν στο ΝΟΗΣΙΣ σε 5 ώρες, 

χρησιμοποιώντας tablets, που θα δοθούν.  

Καθώς όλα τα videos θα συμμετέχουν, στη συνέχεια, σε διεθνή διοργάνωση, είναι 

απαραίτητος ο υποτιτλισμός στην αγγλική γλώσσα.  

Κριτική επιτροπή από 3 ειδικούς θα κρίνει τα videos σε τοπικό επίπεδο και θα δοθεί 

ένα συμβολικό βραβείο στο καλύτερο video. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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