Διαγφνιζμός για ηα Δάζη και ηη Δαζοπονία
“Young People in European Forests”

Κανονιζμός ηοσ Διαγφνιζμού
Υπουήθιοι
1. Υπνςήθηνη ηνπ Δηαγσληζκνύ “Young People in European Forests”
κπνξνύλ λα είλαη καζεηέο ηεο α’, β’ θαη γ’ ηάμεο γπκλαζίνπ θαη α’ θαη β’ ηάμεο
ιπθείνπ. Παιαηόηεξνη/-εο καζεηέο/-ηξηεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 1ε ζέζε ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ζπκκεηείραλ ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό κπνξνύλ λα είλαη
ππνςήθηνη/-εο ζην δηαγσληζκό, αιιά όρη κε ηελ ίδηα νκάδα.
2. Οη ππνςήθηνη δηαγσλίδνληαη ζε νκάδα ησλ ηξηώλ (3) αηόκσλ πνπ
ζπζηήλνπλ νη ίδηνη, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξεηαη σο ππνςήθηα νκάδα. Η
ππνςήθηα νκάδα δύλαηαη λα απνηειείηαη από καζεηέο δηαθνξεηηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ, όκσο, ππνρξεσηηθά ηεο ίδηα ζρνιηθήο κνλάδαο.
3. Ο δηαγσληζκόο απνηειείηαη από δύν ζηάδηα, ην εζληθό θαη ην επξσπατθό. Η
γιώζζα ηνπ επξσπατθνύ δηαγσληζκνύ είλαη ε αγγιηθή θαη νη ππνςήθηνη
πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ αγγιηθή γιώζζα.
Σκοπός
4. α. Σθνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε πξνώζεζε ζε λένπο αλζξώπνπο ηεο
γλώζεο

ζην

αληηθείκελν

ηεο

Δαζνπνλίαο

θαη

ε

επαηζζεηνπνίεζε,

ελεξγνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαηήξεζε
θαη πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη β. ε
αλάπηπμε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ καζεηώλ από δηαθνξεηηθέο ρώξεο
θαη ε βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ.
Εσρφπαχκός Διαγφνιζμός
5. Ο επξσπατθόο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Σεπηέκβξην ή
Οθηώβξην ηνπ 2016 ζηε Λεηνλία.
6. Η γιώζζα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε αγγιηθή.
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7. Η ύιε ηνπ δηαγσληζκνύ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελόηεηεο: α. Φαξαθηεξηζηηθά
ηνπ Επξσπατθνύ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Επξσπατθώλ Δαζώλ θαη β.
Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Δαζώλ ζε επξσπατθέο
ρώξεο. Η ύιε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα: www.ypef.eu.
8. Τε κέξα ηεο άθημεο ζηε Λεηνλία ζα ζρεκαηηζηνύλ νη ππνςήθηεο νκάδεο ηνπ
επξσπατθνύ δηαγσληζκνύ. Οη νκάδεο ζα απνηεινύληαη από 3 καζεηέο,
δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ. Η επηινγή ζα γίλεη κε ηπραίν ηξόπν.
9. Ο επξσπατθόο δηαγσληζκόο πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) δνθηκαζίεο. Σηελ 1ε νη
ππνςήθηεο νκάδεο ζα δηαγσληζηνύλ ζε ηνπιάρηζηνλ 40 εξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο, ζύκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε ύιε. Σηε 2ε δνθηκαζία νη ππνςήθηεο
νκάδεο ζα δηαγσληζηνύλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δάζνο. Σηελ 3ε
δνθηκαζία νη ππνςήθηεο νκάδεο ζα δηαγσληζηνύλ ζε κηα πξνθνξηθή
παξνπζίαζε ζε power point. Οη νκάδεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο
ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο ζε έλα ζέκα πνπ
ζα επηιεγεί από ηελ επξσπατθή επηηξνπή. Σε θάζε νκάδα ζα δνζεί έλαο
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα αγγιηθά. Η δηάξθεηα ηεο
παξνπζίαζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 15 ιεπηά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα
κπνξνύλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ παξνπζίαζε θαη θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν
ηνπο. Η παξνπζίαζε βαζκνινγείηαη από ηελ επξσπατθή επηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνύ (75%) θαη από ηηο ζπλππνςήθηεο νκάδεο (25%).
10. Νηθήηξηα νκάδα ηνπ επξσπατθνύ δηαγσληζκνύ είλαη ε νκάδα πνπ ζα
ζπγθεληξώζεη ηε κεγαιύηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη ζηηο 3 δνθηκαζίεο. Σε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ληθήηξηα νκάδα είλαη ε νκάδα κε ηε κεγαιύηεξε
βαζκνινγία ζηελ 3ε δνθηκαζία.
Πανελλαδικός διαγφνιζμός
11. Η δηνξγάλσζε ηνπ παλειιαδηθνύ καζεηηθνύ δηαγσληζκνύ “Young People
in European Forests” πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία Δαζώλ,
ηηο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ην Φνξέα Δηαρείξηζεο Εζληθνύ
Δξπκνύ Πάξλεζαο.
12. Γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ παλειιαδηθνύ δηαγσληζκνύ έρεη νξηζηεί από ην
Φνξέα Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο Επηηξνπή, αξκνδηόηεηεο ηεο
νπνίαο είλαη: ε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε έθδνζε ησλ
ζεκάησλ, ε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ ησλ ππνςήθησλ νκάδσλ, ε έθδνζε
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ησλ απνηειεζκάησλ, ε δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ εγγξάθσλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηεο ληθήηξηαο νκάδαο ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηε
ληθήηξηα νκάδα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό. Τελ
απνθιεηζηηθή επζύλε δηνξγάλσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ Ειιάδα θέξεη ε
Επηηξνπή. Η ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο είλαη άκηζζε.
13. Τν ειιεληθό ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ “Young People in European Forests”
ζα δηεμαρζεί ην Σάββαην 23 Απξηιίνπ 2016 θαη ώξα 10.00. Εμεηαζηηθά θέληξα
ζα ππάξρνπλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, αλάινγα κε ηηο αηηήζεηο
πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα αλαθνηλσζνύλ ηελ Τεηάξηε 20 Απξηιίνπ 2016
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο
www.parnitha.net. Τα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ ηελ
Δεπηέξα 2 Μαίνπ 2016, θαη ώξα 18.00 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο
Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο www.parnitha.net. Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ δε ζα αλαθνηλσζνύλ ηα νλόκαηα ησλ νκάδσλ αιιά
ν 5ςήθηνο θσδηθόο ηεο νκάδαο. Τνλ θσδηθό απηόλ ηνλ ιακβάλνπλ νη
ππνςήθηνη ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρνπλ δειώζεη
ζηελ αίηεζε. Επίζεο, κπνξνύλ λα ηνλ ιάβνπλ από ηνπο επηηεξεηέο, ηελ
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ (έλαο θσδηθόο γηα θάζε ππνςήθηα νκάδα).
15. Η ύιε ηνπ δηαγσληζκνύ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελόηεηεο: α. Τα Δάζε ζηελ
Επξώπε θαη β. Τα δάζε ζε 7 επξσπατθέο ρώξεο. γ. Αλαγλώξηζε δαζηθώλ
εηδώλ.

Η

ύιε

ηνπ

δηαγσληζκνύ

είλαη

δηαζέζηκε

ζηελ

ηζηνζειίδα

www.parnitha.net --> Δξάζεηο  Δηαγσληζκόο γηα ηα Δάζε  Ύιε
δηαγσληζκνύ.
16. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
17. Η δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη 1 ώξα θαη 30 ιεπηά από ηε ζηηγκή πνπ
ζα παξαδνζνύλ ηα ζέκαηα.
18. Οη ππνςήθηεο νκάδεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνύ κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε, δειαδή ζηηο 09.30. Οη καζεηέο
πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο
(δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, δηαβαηήξην, πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο κε
θσηνγξαθία).
19. Οη ππνςήθηεο νκάδεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζε 50 εξσηήζεηο
πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice). Θα ππάξρνπλ 5 εξσηήζεηο πνπ ζα
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αθνξνύλ ηελ αλαγλώξηζε ειιεληθώλ εηδώλ ρισξίδαο κέζα από ζθίηζα ή
θσηνγξαθίεο.
20. Η θιίκαθα ηεο βαζκνινγίαο θπκαίλεηαη από 0-50. Αξλεηηθή βαζκνινγία
δελ ππάξρεη.
21. Όιεο νη ππνςήθηεο νκάδεο ζα απαληήζνπλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο.
Νικήηρια ομάδα ηοσ ελληνικού διαγφνιζμού ποσ θα ζσμμεηάζτει ζηον
εσρφπαχκό
22. Νηθήηξηα νκάδα ηνπ παλειιαδηθνύ δηαγσληζκνύ είλαη ε νκάδα πνπ ζα
απαληήζεη ζσζηά ζηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο,
ληθήηξηα νκάδα αλαδεηθλύεηαη ε νκάδα πνπ αλαγλώξηζε ηα πεξηζζόηεξα είδε
ρισξίδαο. Σε πεξίπησζε λέαο ηζνςεθίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκόζηα
θιήξσζε.
23. Ελζηάζεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ δε γίλνληαη δεθηέο.
24. Η ληθήηξηα νκάδα ζα θιεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ επξσπατθό Δηαγσληζκό
“Young People in European Forests” πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ
Σεπηέκβξην ή Οθηώβξην ηνπ 2016 ζηε Λεηνλία.
25. Η ληθήηξηα νκάδα ζα ελεκεξσζεί εγγξάθσο από ηνλ Φνξέα Δηαρείξηζεο
Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο. Σε 10 εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ε
νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα απαληήζεη εγγξάθσο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ή όρη
ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό. Αλ πεξάζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 10
εκεξώλ, ε απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή θαη θαιείηαη ε επόκελε ζηελ
θαηάηαμε νκάδα, ε νπνία εξσηάηαη εγγξάθσο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο θαη αλ
απαληήζεη αξλεηηθά θαιείηαη ε επόκελε ζε θαηάηαμε νκάδα θιπ.
26. Τα κέιε ηεο ειιεληθήο ππνςήθηαο νκάδαο ζα ζπλνδεύνληαη από έλαλ
θαζεγεηή, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηε
ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα όισλ ησλ καζεηώλ. Οη γνλείο ή νη λόκηκνη θεδεκόλεο
ησλ καζεηώλ ζα ππνγξάςνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη επηηξέπνπλ ζην ηέθλν
ηνπο λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό θαη ηελ απνθιεηζηηθή
επζύλε γηα ην ηέθλν ηνπο έρεη ν θαζεγεηήο ή γνλέαο ηνπ καζεηή πνπ ζα
ζπλνδέςεη. Ο ζπλνδόο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηνπο καζεηέο ηεο
ππνςήθηαο νκάδαο θαη ζα ππνγξάςεη ππεύζπλε δήισζε θαη όια ηα
απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνύλ από ηελ Ειιεληθή Επηηξνπή ηνπ
Δηαγσληζκνύ. Σε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ θαζεγεηώλ λα ζπλνδέςνπλ ηνπο
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καζεηέο ή ζε πεξίπησζε άξλεζεο ελόο εθ ησλ γνλέσλ ην παηδί ηνπο λα
ζπκκεηάζρεη ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό, ε νκάδα δε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη
ζηνλ επξσπατθό δηαγσληζκό θαη θαιείηαη ε επόκελε νκάδα ζηελ θαηάηαμε.
27. Τα κέιε ηεο ππνςήθηαο νκάδαο θαη ν ζπλνδόο νθείινπλ λα δώζνπλ όια
ηα ζηνηρεία πνπ ζα δεηεζνύλ από ηελ Ειιεληθή Επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ, ώζηε απηή λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ
γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζηε Λεηνλία. Τα έμνδα κεηάβαζεο,
επηζηξνθήο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ζα βαξύλνπλ ην Φνξέα Δηαρείξηζεο
Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα δύν κέιε ηεο ππνςήθηαο νκάδαο
ή ν ζπλνδόο δειώζνπλ αδπλακία, ε νκάδα δε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ
επξσπατθό δηαγσληζκό θαη ηα κέιε θαη ν ζπλνδόο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ην
αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ.
Αίηηζη ζσμμεηοτής – πληροθορίες
28. Οη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο κε απιό ή
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ζηε Δηεύζπλζε Λ. Θξαθνκαθεδόλσλ 131, Τ.Κ. 13672
Αραξλέο, ππόςε θαο Δεξβέλε, κε θαμ ζην 2102445226, ππόςε θαο Δεξβέλε
ή ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε diagonismos@parnitha.net (ζθαλαξηζκέλε ώζηε
λα θαίλεηαη ε ππνγξαθή). Λίγεο κέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα
απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ν 5ςήθηνο
θσδηθόο ζπκκεηνρήο. Με ηνλ θσδηθό απηό, νη νκάδεο ζα κπνξέζνπλ λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο
κέρξη 15.4.2016.
29. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Φνξέα Δηαρείξηζεο
Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο ζην ηειέθσλν 2102445226, ππεύζπλνη: Άλλα
Δεξβέλε

θαη

Αζπαζία

Φαηδεκαθξή,

ή

ζηε

δηεύζπλζε

diagonismos@parnitha.net.
30. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο
Εζληθνύ Δξπκνύ Πάξλεζαο, www.parnitha.net  Δξάζεηο  Δηαγσληζκόο γηα
ηα Δάζε.
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Διαγφνιζμός για ηα Δάζη και ηη Δαζοπονία
“Young People in European Forests”

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
1οσ διαγωνιζόμενοσ/-η

2οσ διαγωνιζόμενοσ/-η

3οσ διαγωνιζόμενοσ/-η

Όνομα
Επώνυμο
Τάξη φοίτηςησ
Τηλ. Επικοινωνίασ
e-mail
Πόλη/Περιοχθ
κατοικίασ
Σχολείο φοίτηςησ
Δ/νςη ςχολείου
(δ/νςη, αριι., Τ.Κ.)
Συνοδόσ καιηγητθσ/-τρια:
Όνομα/επώνυμο:……………………………………………………………Ειδικότητα:………………………

e-mail:……………………………………………………………………….Τηλ. επικοινωνίασ:………………………………

Δηλώνφ σπεύθσνα όηι ηα ανφηέρφ ζηοιτεία μοσ είναι αληθή και αποδέτομαι ηοσ όροσς
ηοσ Κανονιζμού ηοσ Διαγφνιζμού.
Ημερομηνία,…………
Ο αιηών/Η αιηούζα

Ο αιηών/Η αιηούζα

Ο αιηών/Η αιηούζα

………………………
Υπογραθή

……………………….
Υπογραθή

……………………
Υπογραθή

…………………………………..
……………………………………. ……………………………………
Ονομαηεπώνσμο (ολογράθφς) Ονομαηεπώνσμο (ολογράθφς) Ονομαηεπώνσμο (ολογράθφς)
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