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Το « Imagine Europe » είναι ένας διαγωνισμός ιδεών που καλεί όλους (όλες τις ηλικίες και τις εθνικότητες)
να παρουσιάσουν το όραμά τους για την Ευρώπη το 2050 σε ένα σύντομο γραπτό και βιντεογραφημένο βήμα.
Συνεργάτες

Προθεσμία Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός παρουσιάζεται από πληθώρα Ευρωπαίων εταίρων και έχει

28η Φεβρουαρίου 2019

λάβει αρχική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νικητές

Ψηφοφορία

Τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες θα κερδίσουν από 500€ ο καθένας και θα

Οι νικητές θα καθοριστούν μέσω δημόσιων, κριτικών και ηλεκτρονικών

προσκληθούν σε διεθνές σεμινάριο με Ευρωπαίους υπεύθυνους λήψης

ψηφοφοριών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μετρά για 20% - η δημόσια

αποφάσεων και αλλαγών (τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής καλύπτονται). Οι

ψηφοφορία θα λάβει χώρα σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και θα

ημερομηνίες του διεθνούς(-ων) σεμιναρίου(-ων) θα καθοριστούν σύμφωνα με

μετρηθεί για 40% - η ψηφοφορία της Κριτικής Επιτροπής θα μετρά για 40%.

τη διαθεσιμότητα των νικητών.

Πώς να συμμετάσχετε;

Συμβουλές & Τεχνάσματα

Γράψτε ένα βήμα έως 500 λέξεις με θέμα « Το
όραμά μου για την Ευρώπη το 2050 »
Επισκεφθείτε την ενότητα « Συμβουλές &
Τεχνάσματα » πρίν ξεκινήσετε!
Το βήμα σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε
γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν είναι στα
Αγγλικά, παρακαλούμε εισάγετε υπότιτλους στο
βίντεό σας ή ζητήστε μας βοήθεια!

Μπορείτε είτε να παρουσιάσετε το γενικό
όραμά σας για το μέλλον μας, το 2050, είτε να
επιλέξετε ένα συγκεκριμένο πεδίο που θα
επιθυμούσατε να αναλύσετε:

Καταγράψτε το λόγο σας σε μορφή βίντεο.
Μπορείτε να αποφασίσετε είτε να εμφανίζεστε
σ’αυτό, είτε να ζητήσετε από κάποιον άλλο να
εμφανιστεί μπροστά από την κάμερα ή ακόμη
να ακούγεται ηχογραφημένος ο λόγος σας ως
« voiceover » και να χρησιμοποιήσετε
εναλλακτικές βίντεο - τεχνικές για να
απεικονίσετε τις ιδέες σας. Η μέγιστη διάρκεια
του βίντεο οφείλει να μην ξεπερνά τα 3 λεπτά.
Υποβάλετε το γραπτό και βιντεοσκοπημένο
βήμα
σας
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.imagineeurope.eu/participate
Σε περίπτωση που προσθέσατε υπότιτλους στο
βίντεό σας, στείλτε μας μία έδκοση με
υπότιτλους και μία χωρίς!

▪ Ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις
▪ Κλιματική αλλαγή / προστασία του
περιβάλλοντος
▪ Εκπαίδευση
▪ Δημοκρατία
▪ Υγεία
▪ Μετανάστευση
▪ Κοινωνικές πολιτικές
▪ Τεχνητή νοημοσύνη
▪ Γενετική μηχανική, κλπ.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε παραπομπές ή
αναφορές σε βιβλία μέσα στο λόγο σας. Η
ανάγνωση ενός βιβλίου που σχετίζεται με το
βήμα σας, θα σας βοηθήσει στην ανάπτυξη
ιδεών, ενώ ωθεί περαιτέρω τη φαντασία σας.
Επισκεφθείτε την ενότητα « Βιβλιοθήκη » για να
δείτε μερικές συστάσεις.
(Αναφορές ή παραπομπές σε βιβλία οφείλουν
φυσικά να παρουσιάζονται στο βήμα σας – Θα
χρειαστεί να επισημάνετε οτι αναφέρετε
κάποιον ή οτι παρουσιάζετε μία ιδέα που δε
σας ανήκει).

Επισκεφθείτε την ενότητα « Γραφή Λόγου ».
Αυτές οι συμβουλές μπορούν να σας
βοηθήσουν να κάνετε το λόγο σας πιο
πειστικό!
Βιντεοσκόπηση:
Παρακαλούμε
να
χρησιμοποιήσετε κοντινό πλαίσιο (medium
close up frame) κατά τη μαγνητοσκόπηση ενός
ατόμου για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα:

Τί θα συμβεί έπειτα

Στόχοι

Πρεσβευτές του Imagine Europe

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα παραμείνει
ανοιχτή έως την 25η Μαρτίου 2019.

Το « Imagine Europe » στοχεύει να ενθαρρύνει
άτομα κάθε ηλικίας να:
• Προβληματιστούν για πιθανές λύσεις σε
ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη και
την παγκόσμια κοινότητα,

Μία δυναμική ομάδα αποτελούμενη από
περισσότερους από 50 νέους σε διάφορες
Ευρωπαϊκες χώρες θα προωθήσει το
διαγωνισμό στις κοινότητές της και θα
προσπαθήσει να υποστηρίξει τους στόχους
της.

(Οι ημερομηνίες ενδέχεται ν’αλλάξουν).

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει το έργο σας
μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019.
Το έργο των φιναλίστ θα συμπεριληφθεί στους
τελικούς που θα διεξαχθούν σε διάφορες
Ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου
2019.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη
Ιουνίου 2019 και θα προσκληθούν σε διεθνή
σεμινάρια από τον Ιούνιο 2019.
Ως νικητής, θα κληθείτε να παρουσιάσετε το
λόγο σας στους Ευρωπαίους υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων και αλλαγών, με τους
οποίους θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε
τις ιδέες σας.

Όροι και Προϋποθέσεις
Παρακαλούμε επισκεφθείτε τους όρους &
προϋποθέσεις εδώ!

• Συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• Γνωστοποιήσουν τις ιδέες τους με ισχυρούς
τρόπους, προκειμένου να εμπνεύσουν έναν
αυξανόμενο
αριθμό
ατόμων
να
συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Δημόσια
Σφαίρα.
Το « Imagine Europe » στοχεύει περαιτέρω να:
• Συμβάλλει στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής
Δημόσιας Σφαίρας,
• Ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και
των δομών λήψης αποφάσεων,
• Ενθαρρύνει
τους
συμμετέχοντες
να
αποκτήσουν επίγνωση για τα σημαντικά
κοινωνικά επιτεύγματα των προκατόχων
τους και να εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή
και Παγκόσμια λογοτεχνία,
• Δώσει στους νέους την ευκαιρία να
εξασκήσουν τις γραπτές και ρητορικές
δεξιότητές τους.

Μείνετε συντονισμένοι και εγγραφείτε
στο δικό μας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο:
hello@imagineeurope.eu

