
 

 

  

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Σε όλη την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν καινοτόμους τρόπους 
για να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές τους στα μεγάλα προβλήματα (και κυρίως στις λύσεις) που 
αντιμετωπίζουν οι σημερινές κοινωνίες. Το έργο Blue Schools προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων να αξιοποιήσουν τη γαλάζια οικονομία με το 
να παρακινήσουν τους μαθητές τους να συμμετάσχουν σε σχολικά δρώμενα και να μοιραστούν τις 
ιδέες τους!   

Το έργο Blue Schools στοχεύει στην εισαγωγή της Γαλάζιας Οικονομίας στη σχολική εκπαίδευση 
και στην υποστήριξη των μαθητών για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος στις παράκτιες 
περιοχές και τα νησιά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εύρεσης και αξιοποίησης πόρων καθώς 
και μέσω της δημιουργίας συνεργειών σε τοπικό επίπεδο.   

Η Μεσόγειος Θάλασσα  είναι ένας ανεκτίμητος φυσικός και οικονομικός πόρος  για την Ευρώπη 
και την Αφρική, κυρίως για τους κατοίκους που ζουν κατά μήκος των ακτών και των νησιών. Αυτή 
τη στιγμή, οι μαθητές μαθαίνουν από τα εγχειρίδια ή τα πολυμέσα. Οι βιωματικές δραστηριότητες 
δεν είναι συχνές κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Έτσι, οι μαθητές και 
φοιτητές/σπουδαστές γύρω από τη Μεσόγειο δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική 
εξοικείωση με το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Οι άνθρωποι που ζουν σε παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις στην 
καθημερινή τους ζωή: μείωση του τοπικού πληθυσμού, παράκτια και θαλάσσια ρύπανση, ανεργία 
ή εποχιακές και χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, απώλεια παραδοσιακών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία κ.λπ. Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές φιλοξενούν πολλούς 
τουρίστες κατά τη διάρκεια της άνοιξης / καλοκαιριού, περίοδος κατά την οποία παρατηρείται 
υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και πρόβλημα στη διαχείριση μεγάλης ποσότητας 
αποβλήτων, ενώ το χειμώνα οι περιοχές αυτές  συρρικνώνονται  και αγωνίζονται να επιβιώσουν. 

Έχοντας κατά νου το συγκεκριμένο καθεστώς , οι εταίροι του έργου Blue Schools αποφάσισαν να 
προκηρύξουν έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο σχολείων που αντιμετωπίζουν τις 
ίδιες «Γαλάζιες προκλήσεις». 

Ο Διαγωνισμός  διοργανώνεται με τη συνεργασία των Μπλε Σχολείων με στόχο την εισαγωγή της 
έννοιας της Γαλάζιας Οικονομίας σε σχολεία με μαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών. 

  



 

 
 

Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε 2 διαφορετικές κατηγορίες: 

1. Δράσεις ώστε ένα σχολείο να μετασχηματιστεί σε Μπλε Σχολείο (1 βραβείο) 

Ένα Μπλε Σχολείο είναι ένα σχολείο που ‘στρέφεται’ προς τη θάλασσα, τον ωκεανό και τις ακτές 
του. 
Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο εφαρμόζει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον (διαλογή και 
ανακύκλωση των απορριμμάτων, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, προώθηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, κ.λπ.), πάντα με σεβασμό προς το τοπικό οικοσύστημα της θαλάσσιας 
οικονομίας. 
Ένα Μπλε Σχολείο εκπαιδεύει τους μαθητές του (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μεταξύ 12 και 
16 ετών) ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στην κοινωνία ως 
υπεύθυνοι πολίτες, οι οποίοι βρίσκουν ενδιαφέρον στα θέματα βιωσιμότητας και το αποδεικνύουν 
με τη συμμετοχή στην ανάπτυξη τοπικής ατζέντας με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου 
μέλλοντος και σύμφωνα με τους ΣΒΑ - Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  
Ως εκ τούτου, η ιδέα είναι να εισαχθεί η Γαλάζια Οικονομία στη σχολική εκπαίδευση, προκειμένου 
να οικοδομηθεί μια γενιά που θα επιδείξει περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσυναίσθηση, 
εμπνευσμένη από την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας παράλληλα τη θαλάσσια ζωή 
με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.   
 

 

 

 

 

2. Ανάπτυξη ενός έργου Γαλάζιας Οικονομίας για την επίλυση ενός 
προβλήματος της Τοπικής Κοινότητας (5 βραβεία) 

Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί ένα πρόβλημα και να προταθεί μια λύση με βάση την 
υπάρχουσα τεχνολογία, για μια πραγματική Μπλε Οικονομία. 

Οι μαθητές θα πρέπει να επιλύσουν ένα πρόβλημα που εμπίπτει στο πεδίο της Γαλάζιας 
Οικονομίας μέσω μιας πρότασης, που ενδεχομένως θα αφορά την αποκατάσταση, τη μείωση ή 
ακόμη και την ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αντί να καταστραφούν οι παράκτιες 
περιοχές και οι θάλασσες. Οι μαθητές μπορούν  να εργαστούν ο καθένας χωριστά ή σε ομάδες  και 
στόχος είναι να προσεγγίσουν το πρόβλημα και τη λύση του διαθεματικά. 

Κατηγορίες: (Κάθε πρόταση/έργο πρέπει να αφορά  μόνο μία κατηγορία, οι υποκατηγορίες είναι 
ενδεικτικές) 

Τουρισμός, ακτογραμμή και θαλάσσια κληρονομιά:  
- Ενίσχυση της κληρονομιάς που αφορά το λιμάνι της περιοχής 
- Ανάδειξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων (λαϊκοί χοροί, κεντήματα, τέχνες, παραδοσιακά 

επαγγέλματα, κ.λπ.) 
- Αξιοποίηση της θαλάσσιας ακτογραμμής  (περιβαλλοντική και ιστορική προσέγγιση -

ευρύτερα διεπιστημονική) 
- Ανακάλυψη του θαλάσσιου οικοσυστήματος 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε από εσάς να μας περιγράψετε σ’ ένα κείμενο έκτασης 2 
σελίδων (Α4) τις ενέργειες που έχει αναλάβει το σχολείο σας ώστε να γίνει Μπλε Σχολείο. 

 



 

 
Θαλάσσια ρύπανση και υπερθέρμανση του πλανήτη:  

- Διαχείριση αποβλήτων 
- Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (νερό, 

άνεμος, κ.λπ.)  
- Κυκλική οικονομία 

 
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

- Διαχείριση των αλιευτικών πόρων  
- Διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας  
- Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα 

 
Επιχειρηματικότητα βασισμένη στη Γαλάζια Οικονομία 

- Ανακύκλωση (& Επιχειρηματικότητα) 
- Καινοτόμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (& Επιχειρηματικότητα) 
- Νέες τεχνολογίες (& Επιχειρηματικότητα) 
- Καινοτόμα υλικά (& Επιχειρηματικότητα) 

 
Θαλάσσια σπορ 

- Παραδοσιακές αθλητικές δραστηριότητες  
- Ναυτικές δραστηριότητες 

 

 
Διάρκεια 

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 22  Φεβρουαρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου 
2021.  

 

 

     Υποβολή 

Η υποβολή των προτάσεων θα είναι στα αγγλικά και θα θεωρείται έγκυρη εφ’ 
όσον πραγματοποιηθεί με τη μορφή Video , 2-5 λεπτών (και όγκου όχι 
παραπάνω από 1 Gb), το οποίο θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο blueschools.competition@gmail.com  πριν από τις 10  Μαΐου 2021 και ώρα 4 μ.μ. (Central 
European Time). Εναλλακτικά του συνδέσμου Video (π.χ στο YouTube) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το WeTransfer.com στη δωρεάν έκδοσή του. 

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε σχολεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλά και πέραν 
αυτής) και πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 12 έως 16 ετών.  

 

               

Διαδικασία αξιολόγησης 

 



 

 
Από τις 11 Μαΐου, η κριτική επιτροπή που αποτελείται από 4 μέλη της εταιρικής σύμπραξης (ένας 
εκπρόσωπος από καθένα από τους ακόλουθους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο: Petra 
Patrimonia Corsica, PO.NA.THA, Chios Marine Club, IDEC Α.Ε.,) θα ανοίξει τους φακέλους και θα 
επιλέξει τους νικητές σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια επιλογής.  

Κριτήρια επιλογής: (Βαθμολογία από το 1 έως το 5 για κάθε κριτήριο - 1 βαθμός ανά  επιμέρους 
κριτήριο) 

- Αντίκτυπος του έργου (Ως προς την Προσαρμογή στην ορισμένη κατηγορία, ως προς την 
Προσαρμογή στον ορισμό της Γαλάζιας Οικονομίας, Συνάφεια μεταξύ αναγκών και λύσης, 
Βιωσιμότητα της πρότασης στο μέλλον) 
 

- Εναρμόνιση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού (Διεπιστημονικότητα, 
Προσδιορισμός ενός προβλήματος, Εύρεση λύσης, Συμμετοχή άλλων μελών από τα 
σχολεία από τους εκπαιδευτικούς, Συμμετοχή τοπικών φορέων) 
 

- Επικοινωνία [Προφορική ευχέρεια, Λεξιλόγιο και ύφος, Σαφήνεια των ιδεών, Αισθητική, 
Δημιουργικότητα/Καινοτομία (σε σχέση με τις υφιστάμενες πρακτικές)]  
 

- Ρεαλιστικότητα (Προσδιορισμός ενός πραγματικού προβλήματος, Λύση που σχετίζεται με 
μια υπάρχουσα κατάσταση, Αντίκτυπος στην τοπική κοινότητα, Λύση που μπορεί να 
εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή και με τα υπάρχοντα μέσα) 
 

Τα Έργα με τις καλύτερες κριτικές και σχόλια θα αναδείξουν τους νικητές στις διάφορες 
κατηγορίες.  
 
 

  

Βραβείο 
 

Οι νικητές κάθε κατηγορίας (Θαλάσσια σπορ, Καινοτόμες δραστηριότητες γαλάζιας 
οικονομίας, Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Θαλάσσια ρύπανση και 

υπερθέρμανση του πλανήτη, Τουρισμός, ακτογραμμή και θαλάσσια κληρονομιά κλπ) των 
σχολείων των εταίρων θα προσκληθούν στην τελετή στη Σικελία τον Μάιο του 2021 (ή online σε 
περίπτωση που η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή λόγω της πανδημίας).  

Όλα τα σχολεία που θα κερδίσουν, θα αποκτήσουν το βιβλίο «Πυξίδα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας» και κάθε μαθητής/-τρια ξεχωριστά θα λάβει ένα πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τη 
νίκη στη δική του κατηγορία.  

Όλοι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, των οποίων η υποβολή συμμορφώνεται με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικά το Σήμα Μπλε 
Σχολείου.  

       

Νικητές 
 

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω του email που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 
εγγραφής. 

 



 

 
Προσοχή! Με την αποδοχή ενός βραβείου, ο νικητής ή η νικήτρια ομάδα επιτρέπει στα Μπλε 
Σχολεία να χρησιμοποιούν το όνομά του και να έχουν τη δυνατότητα να το διαδώσουν στο πλαίσιο 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  
 
 
Επικοινωνία:  
Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τον διοργανωτή ανά πάσα στιγμή 
και να ζητήσουν διευκρινίσεις/διορθώσεις σε τυχόν προσωπικά δεδομένα ή να ζητήσουν να 
διαγραφούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  blueschools.competition@gmail.com.  
 

 
Όροι και προϋποθέσεις:  
 
 

 
◦  
◦  
◦  
◦  
◦  
◦  
◦  

 

 

 

◦ To project μπορεί να είναι μεμονωμένη ή ομαδική από μαθητές που ανήκουν στην ίδια τάξη ή διαφορετικές.  
Απαραίτητη προϋπόθεση, οι μαθητές να συμμετέχουν μόνο μία φορά, είτε ατομικά είτε με συμμετοχή σε 
μία μόνο ομάδα.  

◦ Το περιεχόμενο πρέπει να είναι πρωτότυπο να μην έχει αντιγραφεί ή αναδιατυπωθεί από οποιαδήποτε 
πηγή. 

◦ Το περιεχόμενο δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. 
◦ Το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους και παράλληλα κατάλληλο για δημοσίευση (έντυπη ή 

ηλεκτρονική). 
◦ Μόνο οι μαθητές που έχουν δηλώσει επώνυμα συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν. Η 

συμμετοχή τους είναι προαιρετική και απαιτείται προηγουμένως έγγραφη συναίνεση από 
γονέα/κηδεμόνα.  

◦ Τα videos, μέσω των οποίων θα υποβληθούν τα Projects δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρόσωπα παιδιών (ή 
τουλάχιστον αυτά να μην φαίνονται στην κάμερα) 

◦  Το κάθε Project μπορεί να κινείται σε διάφορες θεματικές: γεωγραφία, οικονομικά, ιστορία, τέχνες, κ.λ.π ή 
και να τις συνδυάζει. 

◦  Τα στοιχεία και οι περιγραφές των projects από τις νικήτριες ομάδες θα ανακοινωθούν δημοσίως κατόπιν 
έγκρισης από τους συµµετέχοντες, τους εκπαιδευτικούς και τους κηδεμόνες. 

◦ Σύμφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
(https://gdpr.eu/), τα στοιχεία των υποψηφίων για τον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισμό δε θα δοθούν σε κανέναν 
άλλον ιδιώτη, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και µετά το πέρας του θα διαγραφούν και θα καταστραφούν.  

◦ Προαιρετικά, το project μπορεί να εμπλέκει έναν τοπικό δημόσιο-ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται με τη 
ναυτιλία, το θαλάσσιο εμπόριο, την αλιεία, την ιστιοπλοΐα, την προστασία του περιβάλλοντος/ της 
θαλάσσιας ζωής κ.λ.π 

◦ Ιδανική θα ήταν η εμπλοκή και από άλλα μέλη του σχολείου εκτός από τους εκπαιδευτικούς: γονείς,  
κηδεμόνες, προσωπικό του σχολείου, κ.λπ.  

 


