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E-mail : drosou@heraklion.gr 
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ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 
 

 

  
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΘΕΜΑ : ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «CITY TO CITY FOR 
BUILDING OUR EUROPE» 
 
 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ: «Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!» 
 
Συµµετέχουν νέοι από 18-26 χρόνων προκειµένου να οραµατιστούν το µέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι συµµετέχοντες καλούνται να δηµιουργήσουν ένα βίντεο, όπου θα περιγράφουν πώς 
οραµατίζονται στο µέλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ιάβασε περισσότερα για τον διαγωνισµό και δήλωσε τη συµµετοχή σου σε αυτόν! 
 
 
KANONEΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Πες µας, πώς φαντάζεσαι (ή οραµατίζεσαι) το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

• Είσαι νέος µεταξύ 18-26 χρόνων; 
• Θα ήθελες η φωνή σου να ακουστεί; 
• Έχεις να διηγηθείς µια ιστορία σχετικά µε το πώς οραµατίζεσαι ένα 

καλύτερο µέλλον για την Ευρώπη µας; 
 
Υπόβαλε το βίντεό σου στο δικό σου κανάλι στο YouTube και στείλε τον σύνδεσµο (link) 
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: comunedigerace@postecert.it και 
στη: contest@c2c4eu.eu 
 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης δράσης είναι:  



       

 

 
 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη σηµασία του πολιτισµικού διαλόγου 
για µια καλύτερη Ευρωπαϊκή ενσωµάτωση.  

• Η καλύτερη γνώση των εργαλείων για τη συµµετοχή των πολιτών µε στόχο 
την προσωπική συνεισφορά τους σε σηµαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις και 
πολιτικές.  

 
 
ΟΜΑ∆Α-ΣΤΟΧΟΣ: νέοι µεταξύ 18-26 χρόνων 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20 Απριλίου 2017 
 
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22 Ιουνίου 2017 
 
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ: 30 Ιουνίου 2017 
 
 
ΒΡΑΒΕΙΟ 
 
1ο : (ταξίδι και διαµονή για δύο ηµέρες) Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στις 
Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί στο 
πλαίσιο του προγράµµατος C2C4EU.   
 
2ο : Απονοµή πιστοποιητικού και διάχυση του βίντεο στη διάρκεια των εκδηλώσεων του 
προγράµµατος.  
 
 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα που συµµετέχει στο πρόγραµµα. Κάθε εκπρόσωπος δεν 
µπορεί να ψηφίσει τους συµµετέχοντες που προέρχονται από τη χώρα του, αλλά µονάχα 
τους συµµετέχοντες από τις υπόλοιπες χώρες. 
 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
1. Γράψε ένα σενάριο (ή µια ιστορία). 
2. Συλλογή πολυµέσων! Τράβηξε µια δική σου εικόνα ή βρες σχετικές (συναφείς) εικόνες, 
κλιπ ήχου και µουσική που να σχετίζονται µε την ιστορία σου. ∆ηµιούργησε την ιστορία 
σου!   
3. Συνδύασε όλα τα στοιχεία σου σε ένα σύντοµο βίντεο (το µέγιστο όριο είναι τρία (3) 
λεπτά). 
4. Μην ξεχάσεις να συµπεριλάβεις τη φράση «η Ευρώπη µας» στην ψηφιακή σου ιστορία.  
5. Κοινοποίησε το βίντεό σου στο YouTube (χρησιµοποιώντας το δικό σου κανάλι). 
6. Συµπλήρωσε και υπόβαλε στην online πλατφόρµα τον σχετικό σύνδεσµο (link) URL µε 
το βίντεό σου.  
7. Ενηµέρωσε την περιγραφή του βίντεό σου ακολουθώντας τις οδηγίες στο µήνυµα 
επιβεβαίωσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
8. Στείλε ένα mail  µε τον σύνδεσµο (link)  του βίντεό σου στο YouTube! 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ!  
 
Οι ψηφιακές ιστορίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι αντιγραµµένες από κάποιο 
άλλο άτοµο ή δηµιουργία ενός άλλου ατόµου εκτός κι αν έχει χορηγηθεί άδεια από το ίδιο 
πρόσωπο για την προβολή και χρήση του βίντεο.   
 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 
•Υπάρχουν δύο µέθοδοι αξιολόγησης σε αυτόν τον διαγωνισµό: µέσω κριτικής επιτροπής 
και λαϊκής ψηφοφορίας. 
•Η κριτική επιτροπή θα αναλάβει το έργο της αξιολόγησης µετά το πέρας της επιβολής 
των βίντεο. 
•Παρακαλώ δείτε το χρονοδιάγραµµα για περισσότερες πληροφορίες. 
•Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από µια οµάδα που θα περιλαµβάνει έναν εκπρόσωπο 
από κάθε χώρα συµµετοχής στο συγκεκριµένο πρόγραµµα µε βάση την αξιολόγηση των 
κριτηρίων.  
•Προκειµένου να αυξηθεί και η δηµοτικότητα του διαγωνισµού, η λαϊκή ψηφοφορία θα 
διεξαχθεί µέσω του C2C facebook 
(http://www.c2c4eu.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=53:the-
european-union-that-i-would-like-for-the-future&catid=19:joomla&Itemid=437)  
ή µέσω του καναλιού του YouTube όσο θα διαρκέσει η περίοδος αξιολόγησης. Ο κάθε 
πολίτης έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει το βίντεο που επιθυµεί πατώντας πάνω στο κουµπί 
«Like» κατά το συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί και διεξάγεται ο 
διαγωνισµός. 
•Τα αποτελέσµατα βασίζονται µονάχα στα Likes,  και όχι στα Views ή στα Dislikes.    
•Οι ψηφιακές ιστορίες που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις θα αποκλειστούν από τον 
διαγωνισµό.  
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 4-

Εξαιρετικό 
3-
καλό 

2-
λιγότερο 
καλό 

1-
ελάχιστα 
καλό 

Σύνολο 

ΕΝΑΡΞΗ 
Υπάρχει µια ανοιχτή 
δήλωση/προβληµατισµός που 
απαιτεί την προσοχή του 
ακροατηρίου στην έναρξη της 
ιστορίας (ιδανικά, τα πρώτα 0-5 
δευτερόλεπτα) 

     

ΣΚΟΠΟΣ  
Καθιερώθηκε ένας σκοπός 
µονάχα και διατηρήθηκε ένα 
ξεκάθαρο επίκεντρο καθόλη τη 
διάρκεια της προβολής του 
βίντεο   

     

ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η Ιστορία είναι πρωτότυπη και 
συνεισφέρει στη διάδοση του 
προγράµµατος C2C  
  

     

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ      



       

 

 
Στο σύνολό του, το βίντεο είναι 
σε µεγάλο βαθµό δηµιουργικό
    
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΞΙΑ 
Στο σύνολό του, το βίντεο 
συµπεριλαµβάνει τις ευρωπαϊκές 
αξίες    

     

ΕΙΚΟΝΑ/ΒΙΝΤΕΟ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Στο σύνολό του, η ανάλυση 
τόσο της εικόνας όσο και του 
βίντεο είναι εξαιρετικά καλή 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
διαγωνισµού    
  

     

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ  
     

     

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
Η µουσική που χρησιµοποιείται 
συµβάλλει στη µετάδοση 
συναισθηµάτων που ταιριάζουν 
στη γραµµή της ιστορίας έτσι 
όπως αποτυπώνεται στο βίντεο
     

     

ΓΛΩΣΣΑ  
Χρησιµοποιείται η ελληνική 
γλώσσα µε υπότιτλους στα 
αγγλικά ή η αγγλική γλώσσα µε 
υπότιτλους στα ελληνικά  
καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας 
όπως προβάλλεται από το 
βίντεο.  

     

 
Παρακαλώ χρησιµοποιήστε  την online πλατφόρµα στην ιστοσελίδα: www.c2c4eu.eu 

 
 


