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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή video πειραμάτων και τελικές οδηγίες 

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  αιτήσεων  συμμετοχής  στον  “Μαθητικό  Διαγωνισμό  Βιντεοσκοπημένων
Πειραμάτων”, που διοργανώνει εξ αποστάσεως η ΠΑΝΕΚΦΕ, σας ενημερώνουμε για τα επόμενα στάδια
της διαδικασίας.

Α. Κάθε μαθητική ομάδα του σχολείου που συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει έως την 1η Μαΐου 
2022 να ανεβάσει το Video του πειράματος που ετοίμασε στο κανάλι youTube και να αποστείλει τον 
σχετικό σύνδεσμο μέσω της ακόλουθης φόρμας υποβολής:  https://tinyurl.com/panekfevideo
Χαρακτηριστικά Video 

 Τα video, διάρκειας 5-10 λεπτών, θα ανέβουν στο YouTube μέσω των λογαριασμών των υπεύθυνων 
εκπαιδευτικών ή των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 
λογαριασμός (Google) μπορεί να
δημιουργηθεί με τα στοιχεία της
σχολικής μονάδας, για τις ανάγκες
του διαγωνισμού. 

 Τα video θα πρέπει αρχικά (πριν
ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους)
να είναι σε μορφή “μη
καταχωρισμένο”, ώστε η
πρόσβαση να γίνεται μόνο μέσω
του συνδέσμου τους (και όχι μέσω
αναζήτησης ονόματος). Επιπλέον
είναι επιθυμητό να σημανθεί ώς 
ειδικό για παιδιά, για περιορισμό
των διαφημίσεων.

 Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που εμφανίζονται στο video, 
σύμφωνα και με τις δηλώσεις των κηδεμόνων τους όπως αυτές έχουν κατατεθεί στα σχολεία. 
Συστήνουμε να αποφεύγεται η εμφάνιση χαρακτηριστικών προσώπου των παιδιών. 

 Σε περίπτωση που ενσωματώνονται media (π.χ. μουσική, εικόνες) θα πρέπει να διέπονται από τα 
κατάλληλα δικαιώματα χρήσης (π.χ. creative commons). Αντίστοιχα, στην περίπτωση που 
χρησιμοποιείται βιβλιογραφία ή κάποιο υλικό τρίτων δημιουργών, θα πρέπει απαραίτητα να 
υπάρχει σχετική αναφορά στα σχόλια.     
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Β. Η τήρηση των προηγούμενων προϋποθέσεων είναι απαραίτητη. Επιπλέον, υπενθυμίζουμε τα 
κριτήρια αξιολόγησης των video (όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού):

1. η ασφάλεια των πειραμάτων 20%
2. η σαφής εφαρμογή της επιστημονικής διαδικασίας (παρατήρηση-υπόθεση-έλεγχος-

επιβεβαίωση-συμπεράσματα) 10%
3. η καινοτομία 10%
4. η σύνδεση με τη διδακτέα ύλη στα μαθήματα Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας 10%
5. η χρήση απλών και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών 10%
6. η σύνδεση με τεχνολογικές εφαρμογές 10%
7. η ευχάριστη παρουσίαση 10%
8. η σωστή χρήση της γλώσσας 10%
9. η ποιότητα από τεχνικής άποψης του βίντεο 10%

Γ. Σημειώνουμε ότι: 
 Ο αριθμός των ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν από κάθε σχολείο είναι απεριόριστος, ενώ οι 

ομάδες είναι έως 5 μελείς.
 Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα.   
 Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτες ομάδες, ενώ όλες οι ομάδες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
 Όλα τα video θα συμπεριληφθούν και θα προβάλλονται μέσω του “καναλιού” της ΠΑΝΕΚΦΕ, με 

δικαιώματα Creative Commons αναφοράς δημιουργού/μη εμπορικής χρήσης.       
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