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                              Μαρούσι, 15.6.2021

             

             Α.Π.:Φ.ΟΣΕΠ 71040/Η1

ΠΡΟΣ: Τα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης,                               

μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ/θμιας 

Εκπ/σης                               

 (Αποστολή με ηλ. ταχυδρομείο)

          

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π./BSEC) για τη 
συμμετοχή νέων σε Διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα "Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution 
in the Black Sea"

 

Η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία (Permanent International Secretariat/PERMIS) του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π./BSEC), σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Μελετών  

Ευξείνου Πόντου (International Center for Black Sea Studies/ICBSS), διοργανώνουν περιφερειακό 

Διαγωνισμό δοκιμίου για νέους, με θέμα "Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the 

Black Sea".

Ο Διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Pilot 

innovative solutions for fighting marine litter in the Black Sea” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.

Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών από τα κράτη-μέλη του ως άνω Οργανισμού, μεταξύ των 

οποίων και η χώρα μας, και η προθεσμία συμμετοχής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των νέων από τα κράτη-μέλη της 

περιοχής, ώστε να αναλάβουν δράση κατά της αυξανόμενης ρύπανσης της Μαύρης Θάλασσας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
           "SAVING OUR SEA: NEW WAYS TO REDUCE MARINE POLLUTION IN THE BLACK SEA"

1.     Στο δοκίμιο που θα υποβάλουν οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό καλούνται να  

    απαντήσουν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ερωτήματα:
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 Πώς μπορείς να βοηθήσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στην  

            περιοχή της Μαύρης Θάλασσας; Μοιράσου τις ιδέες ή/και τις εμπειρίες σου!

 Γιατί είναι σημαντική η πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας;

 Τι νομίζεις ότι εμποδίζει να επιτύχουμε μια καθαρή Μαύρη Θάλασσα;

 Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε δημόσιες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη συλλογή θαλάσσιων  

           απορριμμάτων; Τι σε ώθησε να συμμετάσχεις σε κάτι τέτοιο;

2.        Οδηγίες συμμετοχής

 Τα δοκίμια πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική ή τη Ρωσική γλώσσα. 

            Ο αριθμός λέξεων του δοκιμίου πρέπει να κυμαίνεται συνολικά από 1.000 (ελάχιστο) έως 2.000 λέξεις  

            (μέγιστο). 

            Στον συνολικό αριθμό λέξεων συμπεριλαμβάνονται και οι Βιβλιογραφικές Αναφορές.

 Τα δοκίμια πρέπει να περιλαμβάνουν υποσημειώσεις και Βιβλιογραφία.

 Τα δοκίμια θα απορρίπτονται εάν:

o Ο αριθμός λέξεων είναι μικρότερος από 1.000 λέξεις ή υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις.

o Το περιεχόμενο του δοκιμίου είναι εκτός θέματος.

o Στο δοκίμιο δεν περιλαμβάνονται αναφορές σε Βιβλιογραφία και τουλάχιστον μία πηγή   

           πληροφοριών.

3.       Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

           Μαθητές σχολείων ηλικίας 15-18 ετών, προερχόμενοι από τα 13 κ-μ του Οργανισμού Οικονομικής  

           Συνεργασίας (Ο.Σ.Ε.Π./BSEC)1.

4. Υποβολή δοκιμίων

 Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει μόνον ένα δοκίμιο.

 Δοκίμια τα οποία έχουν συγγράψει άνω του ενός άτομα θα απορρίπτονται.

 Το δοκίμιο πρέπει να υποβληθεί σε μορφή εγγράφου PDF ή MS Word (Doc/Docx).

 Το δοκίμιο που θα υποβληθεί ως συνημμένο έγγραφο σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

            πρέπει να φέρει ως τίτλο του το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 Τα δοκίμια θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:

1 Αλβανία, Δημοκρατία της Αρμενίας, Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, Δημοκρατία της Βουλγαρίας,  Γεωργία, Ελληνική Δημοκρατία, 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Δημοκρατία της Σερβίας, Δημοκρατία 
της Τουρκίας, Ουκρανία.
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            bsvkc@bsec-organization.org/

 Στo mail με το οποίο ο υποψήφιος θα αποστείλει το δοκίμιο πρέπει να αναφέρεται ως Θέμα: 

            Essay Submission 2021_Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

5. Αποτελέσματα

           Τα τελικά αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 30 Οκτωβρίου 2021.

6. Βραβεία:

1ο  Βραβείο: 1.000 Ευρώ

2ο Βραβείο:     500 Ευρώ

3ο Βραβείο:     300 Ευρώ

4ο – 10ο Βραβείο: Βεβαίωση συμμετοχής.

Ο 1ος νικητής θα προσκληθεί να συμμετάσχει στην τελική συνδιάσκεψη για το πρόγραμμα η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2022. Ο τόπος και η ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν 

αργότερα.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των νέων στα περιβαλλοντικά θέματα και 

την καλλιέργεια αντιλήψεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και στην κινητοποίηση 

της κοινωνίας, ώστε να παραδειγματιστεί από τους νέους και να υιοθετήσει πρακτικές αειφορίας, με σκοπό 

τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μαύρης Θάλασσας και την αναβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής.     

              Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

          

                                    ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Εσωτερική διανομή: 
-        Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γεν. Γρ. Π.Ε., Δ.Ε. & Ειδ. Αγωγής
- Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
-       Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

            Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
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