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generations@school Όροι Συμμετοχήσ ςτον 
Διαγωνιςμό 
Για να πάρετε μζροσ ςτο διαγωνιςμό μασ θα πρζπει να ανεβάςετε 
φωτογραφίεσ/εικόνεσ από την εκδήλωςή ςασ ςτη διεφθυνςη generations@school τησ 
ομάδασ Panoramio.  

Οι φωτογραφίεσ ςασ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από: 

 Σίτλο με πλθροφορίεσ για το ςχολείο και το ςχζδιό ςασ (επωνυμία ςχολείου, τάξθ, όνομα 
ςχεδίου/εκδιλωςθσ, πόλθ και χϊρα).  

 φντομο επεξθγθματικό ςχόλιο. 

Οι εικόνεσ που κα ανεβάςετε κα πρζπει να είναι ςε μορφότυπο jpeg, bmp, tiff ι png. Μζγιςτο 
μζγεκοσ φωτογραφίασ 200 KB.  

Μπορείτε να ςτείλετε ςχόλια ςε οποιαδιποτε από τισ 23 γλϊςςεσ των Κρατϊν Μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελλθνικά, Εςκονικά, 
Ιρλανδικά , Ιςπανικά, Ιταλικά, Λετονικά, Λικουανικά, Μαλτζηικα, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, 
Πορτογαλικά, Ρουμανικά, λοβάκικα, λοβζνικα, ουθδικά, Σςζχικα και Φινλανδικά. 

Όςεσ ςυμμετοχζσ περιζχουν πολιτικϊσ μθ ορκά μθνφματα κα διαγράφονται από τθν ομάδα. 

Οι φωτογραφίεσ που μασ ενδιαφζρουν κυρίωσ είναι: 

 Θλικιωμζνοι και νζοι που παίρνουν μζροσ μαηί ςτθν ίδια δραςτθριότθτα 

 Θλικιωμζνοι και νζοι που ςυηθτοφν μεταξφ τουσ 

 Ηωγραφιζσ και χειροτεχνίεσ που ζχουν φτιάξει από κοινοφ μακθτζσ και άτομα τρίτθσ 
θλικίασ 

 Εικόνεσ με πλθροφορίεσ για αυτά που μπόρεςαν να μάκουν οι μακθτζσ, κατά τθ διάρκεια 
τθσ εκδιλωςθσ που διοργανϊςατε, για κάποιο άτομο από μία άλλθ γενιά, ι μία 
ενδιαφζρουςα 

 ιςτορία, ι ζνα ςχόλιο που ζγινε κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ. 

Θα επιλζξουμε τα καλφτερα ςχζδια generations@school ανάμεςα από όλεσ τισ ςυμμετοχζσ. 
Ενδιαφερόμαςτε για διαγενεακά ςχζδια που είναι δθμιουργικά και ζχουν αντίκτυπο ςε όςουσ 
παίρνουν μζροσ ςε αυτά. Για να κεωρθκοφν πετυχθμζνεσ, οι εκδθλϊςεισ κα πρζπει να 
περιλαμβάνουν πολλζσ ςυηθτιςεισ, μάκθςθ και γζλιο, ενϊ ταυτόχρονα μπορεί να ανακαλφψετε 
μαηί καινοτόμουσ ιδζεσ για τθ διαγενεακι αλλθλεγγφθ. Καλφτερα ςχζδια είναι ςυνικωσ εκείνα 
που μποροφν να εφαρμόηονται εφκολα και που αποτελοφν πθγι ζμπνευςθσ για τουσ άλλουσ! 
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Σα ςχολεία οποιουδιποτε Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και ςχολεία από τθν 
Ιςλανδία, τθ Νορβθγία και το Λιχτενςτάιν, μποροφν να διοργανϊςουν εκδθλϊςεισ. 

τον διαγωνιςμό μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι τα ςχολεία ι οι τάξεισ. 

Δεν μποροφν να πάρουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό τα μζλθ του προςωπικοφ και οι οικογζνειεσ των 
υπευκφνων για τθ διαλογι και προεπιλογι των ςυμμετοχϊν. 

Όλεσ οι ςυμμετοχζσ κα πρζπει να ζχουν αποςταλεί μζχρι τισ 30 Ιουνίου 2012. 

Θ βακμολόγθςθ κα ολοκλθρωκεί τον επτζμβριο του 2012. 

Όςεσ ςυμμετοχζσ αποςτζλλονται μετά τθ λιξθ τθσ προκακοριςμζνθσ περιόδου διαρκείασ του 
διαγωνιςμοφ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

Σα ςχολεία και οι τάξεισ που κα πάρουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό κα λάβουν ζνα δίπλωμα με τθν 
υπογραφι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Θα απονεμθκεί ζνα βραβείο για κάκε Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, – ςυνολικά κα 
υπάρξουν 27 νικθτζσ. Σα βραβευκζντα ςχολεία κα κερδίςουν ζνα κουπόνι 300 ευρϊ για να 
αγοράςουν υλικό που κα χρειαςτοφν προκειμζνου να υλοποιιςουν ζνα ςυμπλθρωματικό ςχζδιο, 
ςε ςυνεργαςία με ζνα άλλο ςχολείο το οποίο δεν ζχει ακόμα πάρει μζροσ ςτον διαγενεακό 
διάλογο. Σα διακεκριμζνα ςχολεία τθσ Ευρϊπθσ κα αναλάβουν ρόλο ςυμβουλάτορα με ςτόχο τθν 
προϊκθςθ τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των γενεϊν. 

Σα βραβεία κα αποςτζλλονται ςτα ςχολεία νικθτζσ, μόνο ςε διευκφνςεισ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Ο αρικμόσ των βραβείων περιορίηεται ςε ζνα βραβείο ανά χϊρα. 

Οι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ κα λάβουν ειδοποίθςθ τθλεφωνικϊσ ι μζςω e-mail τον Οκτϊβριο του 
2012 ι και νωρίτερα. Σο όνομα του ςχολείου που κα αναδειχκεί νικθτισ, θ χϊρα και το όνομα του 
ςχεδίου κα κοινοποιθκοφν ςτθν Ιςτοςελίδα τον Οκτϊβριο του 2012. 

Θ διαδικαςία βακμολόγθςθσ περιλαμβάνει δφο ςτάδια: θ ομάδα generations@school κα διαλζξει 
μεταξφ όλων των ζγκυρων ςυμμετοχϊν που καταγράφθκαν κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ τισ 
δφο καλφτερεσ ςυμμετοχζσ από κάκε χϊρα. Οι 27 νικθτζσ του διαγωνιςμοφ generations@school 
κα αναδειχκοφν ανάμεςα από 54 ςυνολικά τελικζσ υποψιφιεσ ςυμμετοχζσ. Θ διαγενεακι κριτικι 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ αποτελείται από ειδικοφσ και από μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που 
εκπροςωποφν διαφορετικζσ γενιζσ. Θ απόφαςθ των κριτϊν είναι τελικι και μθ διαπραγματεφςιμθ. 

Οι ςυμμετοχζσ κα πρζπει να είναι τα πρωτότυπα ζργα των ςυμμετεχόντων, δεν κα πρζπει να 
ζχουν βραβευκεί ςτο παρελκόν, δεν κα πρζπει να ζχουν δθμοςιευκεί ςτο παρελκόν και κα πρζπει 
να είναι κατάλλθλεσ προσ δθμοςίευςθ. 

Θ αποςτολι μίασ ςυμμετοχισ (με φωτογραφίεσ που κα ανεβάςετε ςτθ διεφκυνςθ 
generations@school τθσ ομάδασ Panoramio) παραχωρεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το δικαίωμα 
δθμοςίευςθσ, χριςθσ, προςαρμογισ, επεξεργαςίασ ι/και τροποποίθςθσ των εικόνων. Οι 
ςυμμετοχζσ μπορεί να προβάλλονται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα http://europa.eu/active-ageing-
2012. 
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Ο διαγωνιςμόσ generations@school δεν ευκφνεται για τα λάκθ κατά τθν θλεκτρονικι μετάδοςθ 
των δεδομζνων, οφτε για τυχόν παραλείψεισ, διακοπζσ, διαγραφζσ, ελαττϊματα, και 
κακυςτεριςεισ ςτθ λειτουργία ι τθ μετάδοςθ που προκφπτουν από αυτά. 

Όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ςυμμετοχι ςασ ςτον διαγωνιςμό, κακϊσ και ζνα κιτ 
βοθκθτικϊν μζςων, κα δθμοςιευκοφν online ςτθν ιςτοςελίδα www.historypin.com/gats από 1θσ 
Μαρτίου 2012. 

 


