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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Παραγωγής Βίντεο με θέμα «Νέα 

αρχή – Νέο όραμα – Νέα πόλη» 

 

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Δήμος Ρόδου, η Διεύθυνση Πολιτισμού και η Σ.Ε.Ε. Αειφορίας 2ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, προσκαλούμε τις μαθήτριες και τους μαθητές που φοιτούν σε 

σχολεία της νήσου Ρόδου και ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες: 14 – 17 και 18 – 21, να 

συμμετέχουν, ατομικά ή ομαδικά, στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Παραγωγής Βίντεο, με θέμα: 

"Νέα αρχή - Νέο όραμα - Νέα πόλη" (New beginning - New vision - New city). 

Οι διαγωνιζόμενες μαθήτριες και οι διαγωνιζόμενοι μαθητές παροτρύνονται να αναδείξουν 

μέσα από τη διαφορετική, φρέσκια και διερευνητική ματιά τους, τους θησαυρούς και τις 

σπάνιες, μοναδικές λεπτομέρειες που κρύβονται στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (ΜΠτΡ). 

Καλούνται να καταγράψουν τη δική τους εκδοχή, το δικό τους όραμα που αφορά στην 

εκτίμηση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συγκεκριμένα την ιστορική ΜΠτΡ.  

Ο προβληματισμός για το περιεχόμενο του βίντεο διαφαίνεται στα παρακάτω ενδεικτικά 

ερωτήματα που προτρέπονται οι νέες και οι νέοι να διερευνήσουν:  

 Έχει αλλάξει η ΜΠτΡ την δύσκολη περίοδο της πανδημίας και αν ναι πόσο;  

 Τι διαφορετικό συναντά κάποια/ος σήμερα περιδιαβαίνοντας τα γραφικά σοκάκια της;  

 Τι συναισθήματα αναδύονται όταν η ματιά τους αντικρύζει τα επιβλητικά κτίρια της 

ΜΠτΡ και ποιες σκέψεις κυριεύουν το μυαλό τους;  

 Πώς μπορεί να προστατευτεί και να ενισχυθεί η κληρονομιά της ΜΠτΡ, όταν 

επιστρέψουμε στο φυσιολογικό ρυθμό ζωής;  

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

[Organization of World Heritage Cities (OWHC)] και θα υλοποιηθεί σε δυο στάδια.  

1ο στάδιο - Τοπικό επίπεδο 

Τα παραγόμενα βίντεο θα υποβληθούν στην τοπική επιτροπή της πόλης της Ρόδου όπου 

θα επιλεγεί ένα βίντεο από κάθε ηλικιακή ομάδα για να προκριθεί στο επόμενο στάδιο. 
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2ο στάδιο - Διεθνές επίπεδο  

Τα βίντεο που θα επιλεγούν από κάθε πόλη που συμμετέχει θα υποβληθούν σε μια τριμελή 

διεθνή επιτροπή που θα καθορίσει μία/έναν νικήτρια/τή ανά ηλικιακή ομάδα. 

Βραβεία στο 1ο στάδιο 

Σε όλες και όλους που θα συμμετέχουν θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Σε όσες/όσους 

επιλεγούν για το επόμενο στάδιο θα δοθεί τιμητική διάκριση και ένα συμβολικό δώρο, 

προσφορά του Δήμου Ρόδου, που θα ανακοινωθεί στην πορεία. 

Βραβεία στο 2ο στάδιο 

Οι νικητές και των δύο ηλικιακών ομάδων θα ανακοινωθούν επίσημα σε μια ειδική τελετή, 

κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου OWHC στο Κεμπέκ (Καναδάς) από τις 7 έως 

τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.  

Μετά το συνέδριο, τα ακόλουθα διεθνή βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες και στους 

νικητές: 

 Χίλια πεντακόσια (1500)$ CA για την νικήτρια ή τον νικητή της κατηγορίας 14-17 ετών  

 Τρεις χιλιάδες (3000)$ CA για την νικήτρια ή τον νικητή της κατηγορίας 18-21 ετών 

Σε όλες και όλους που θα συμμετέχουν στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού θα δοθεί 

πιστοποιητικό συμμετοχής. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία του βίντεο 

 Πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια 5’  

 Πρέπει να είναι σύμφωνο με το θέμα του διαγωνισμού 

 Πρέπει να έχει το δικό του πρωτότυπο τίτλο, (να μην είναι αντιγραφή του τίτλου του 

διαγωνισμού) 

 Πρέπει να παρουσιάζονται οπτικά στοιχεία, χωρίς να υπερφορτώνεται από κείμενο 

 Επιτρέπεται να πλαισιώνεται από ηχητικά εφέ ή/και μουσική (με στίχους ή όχι) 

 Πρέπει να ενσωματώνεται ένα αρχικό κείμενο ή/και κάποια αφήγηση (χωρίς 

υπερβολή), αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτό 

 Γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί: αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά 

 Οι μαθήτριες και οι μαθητές πρέπει να εκφράσουν το όραμά τους 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο ή 

υπολογιστής 

Κριτήρια αξιολόγησης του βίντεο 

 Ποιότητα παραγωγής (20%) 

 Επεξεργασία του περιεχομένου (40%) 

 Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα (40%) 



Αποστολή του βίντεο 

Μέχρι 1η Μαΐου πρέπει να κατατεθούν τα παραγόμενα βίντεο στην τοπική επιτροπή. 

Επειδή τα βίντεο θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στο κανάλι YouTube του Οργανισμού 

πρέπει η μορφή τους να είναι αποδεκτή από το YouTube: .wmv (Windows Movie Maker, 

Windows Media Player, κ.λπ.), .avi (Audio Video Interleave), .mov (iMovie), .mp4 ή mpeg4 

(Quick Time video format). 

 Στο πρώτο στάδιο (τοπικό επίπεδο) το βίντεο μπορεί να υποβληθεί μέσω YouTube ή να 

σταλεί στην επιτροπή στην αρχική του μορφή 

 Στο δεύτερο στάδιο (διεθνές επίπεδο) πρέπει να σταλεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC) στην αρχική του μορφή.  

Δήλωση συμμετοχής 

Κάθε σχολείο θα εκπροσωπείται από μία/έναν εκπαιδευτικό που θα δηλώσει τη συμμετοχή 

του σχολείου στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, μέχρι τη Δευτέρα, 

15 Φεβρουαρίου 2021: http://bit.ly/MedievalCityRhodes  

Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με ένα ή περισσότερα βίντεο, είτε ατομικά με μία 

μαθήτρια ή με ένα μαθητή, είτε ομαδικά, μέχρι πέντε (5) άτομα. 
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