Διεξαγωγή Διαγωνισμού Σποτ
Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Ιστότοπου
Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος 2015 09:11 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 23 Απρίλιος 2015 11:43

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας στο πλαίσιο του αφιερώματος για το
σχολικό έτος 2014-2015 στην «Αξία της Συνεργασίας» και του προγράμματος
«Συνεργάζομαι και Δημιουργώ», διοργανώνει για τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας Διαγωνισμό Σποτ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα θα κληθούν ομάδες μαθητών, προερχόμενες τουλάχιστον
από δύο σχολεία της ίδιας ή διαφορετικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,
να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα σποτ σε μορφή μικρού βίντεο με θέμα
«Συνεργάζομαι και Δημιουργώ». Τα μαθητικά σποτς θα αξιολογηθούν σε διαδικτυακό
διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/educirclegr . Το σποτ που θα λάβει
την πρώτη διάκριση, θα αποτελέσει το σήμα των
Ημερών Εκπαίδευσης 2015
, έναν εκπαιδευτικό - πολιτιστικό θεσμό που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Το θέμα του Διαγωνισμού είναι «Συνεργάζομαι και Δημιουργώ», με στόχο την ανάπτυξη
της κουλτούρας της συνεργασίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας, τη συμμετοχή όλων
στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, την καλλιέργεια της αποδοχής του διαφορετικού
και την υποστήριξη της ηθικής της ειρήνης.
2. Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν για το σενάριο (ευαισθητοποίηση πάνω στην Αξία της
Συνεργασίας, ευρηματικότητα), για την αρτιότητα της παραγωγής και την πρωτοτυπία του
μηνύματος.
3. Η διάρκεια των σποτ θα πρέπει να είναι από 20'' έως 60'' sec.
4. Το σποτ πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο ψηφιακής μορφής .mp4 στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Δράμας plinet@dide.dra.sch.gr
5. Τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι στα ελληνικά.
6. Τα πλάνα που θα χρησιμοποιηθούν στο τηλεοπτικό σποτ να είναι από αισθητικής και
εκπαιδευτικής άποψης, κατάλληλα για το κοινό στο οποίο θα απευθύνονται (μαθητές και
εκπαιδευτικούς).
7. Σε περίπτωση που εμφανίζονται πρόσωπα μαθητών, να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Τα σποτ για το διαγωνισμό πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο ψηφιακής μορφής .mp4 μέχρι
την Παρασκευή 3 Απριλίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
της Δ.Δ.Ε. Δράμας plinet@dide.dra.sch.gr .
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