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Για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στη μόδα, με την ενεργό συμμετοχή των 
νέων. 

 

Εγχειρίδιο κανόνων του 
διαγωνισμού Fast Art Slow Fashion  

  
Σας γοητεύει ο βιώσιμος τρόπος ζωής και το fast ή το slow fashion («γρήγορη»/«αργή» 
μόδα); Θα σας ενδιέφερε να λάβετε συμμετοχή σε ένα συναρπαστικό διαγωνισμό, σε 
εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, όπου θα είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε άτομα από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης; Σας αρέσουν οι δημιουργικές προκλήσεις; Αν η απάντησή 
σας σε όλα τα παραπάνω είναι «ναι», σας καλούμε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό του 
έργου Fast Art Slow Fashion! 
 
Τι είναι ο διαγωνισμός Fast Art Slow Fashion (FASF); 
 
Το έργο Fast Art Slow Fashion (FASF) έχει ως βασικό στόχο να προωθήσει μια πιο βιώσιμη 
άποψη ζωής στο χώρο της μόδας. Η ομάδα του FASF αποτελείται από τέσσερις εταίρους από 
τρεις διαφορετικές χώρες: την Association for Creative Education και τη MASZK από την 
Ουγγαρία, την aiforia από τη Γερμανία και την IDEC από την Ελλάδα. Η ομάδα του FASF έχει 
ανεβάσει μια σειρά από videos, podcasts και animations με θέμα το fast fashion στα οποία 
θα έχετε πρόσβαση εντελώς δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας μας. Μη χάσετε την ευκαιρία να 
συμμετάσχετε σε ένα συναρπαστικό και δημιουργικό διαγωνισμό είτε μόνος/-η σας είτε με 
φίλους! 
 
Ο διαγωνισμός διενεργείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, θα σας ζητηθεί δηλαδή να 
ανεβάσετε τις λύσεις σας σε ψηφιακή μορφή σε μια ενδεδειγμένη για το σκοπό πλατφόρμα. 
Στη συνέχεια, οι κριτικές επιτροπές θα τις αξιολογήσουν μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής για κάθε γύρο. Ο διαγωνισμός σε εθνικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις 
γύρους, και θα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή είτε σε μία από τις γλώσσες των 
χωρών των εταίρων (ουγγρικά, ελληνικά και γερμανικά) είτε στα αγγλικά. Θα διεξαχθεί ένας 
τελευταίος γύρος σε διεθνές, αυτήν τη φορά, επίπεδο, στα αγγλικά. Για κάθε γύρο, καλείστε 
είτε μόνος/-η είτε σε ομάδα 2-4 ατόμων να λύσετε δημιουργικά προβλήματα με θέμα το fast 
fashion και να υποβάλετε τις λύσεις σας μέσω μιας πλατφόρμας. Η παροχή καθοδήγησης και 
φύλλων εργασίας για τα προβλήματα προς επίλυση θα αποτελεί βάση για όλες τις ομάδες. 

 

https://www.fasf.creativedu.hu/fasf_digguide.html
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Για να διασφαλιστεί μια όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη αξιολόγηση, οι εθνικοί γύροι θα 
προβλέπουν τα ίδια προβλήματα για κάθε χώρα. Στον πρώτο και το δεύτερο γύρο, οι ομάδες 
καλούνται να υποβάλουν τις ψηφιακές λύσεις τους σε μια ενδεδειγμένη για το σκοπό 
πλατφόρμα, ενώ στον τρίτο, δημιουργούν ένα video, το οποίο πρέπει επίσης να ανεβάσουν 
στην εκάστοτε πλατφόρμα. Τα προβλήματα, οι προϋποθέσεις και όλες οι πληροφορίες 
αναφορικά με την υποβολή διευκρινίζονται στα φύλλα εργασίας. 
 
 
Γιατί αξίζει να λάβει κανείς μέρος στο διαγωνισμό αυτόν; 
Αν λάβετε συμμετοχή σε αυτόν το 
διαγωνισμό, θα δώσετε λύσεις σε 
περίπλοκα και ενδιαφέροντα 
προβλήματα είτε μόνος/-η είτε με 
φίλους σας, βελτιώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο τις δεξιότητές σας σε 
τομείς όπως την επίλυση 
προβλημάτων, τη δημιουργικότητα 
και την ομαδικότητα. Θα έχετε 
επίσης την ευκαιρία να διευρύνετε 
το δίκτυο των επαφών σας και να 
γνωριστείτε με άτομα από όλον τον 
κόσμο. Ακόμη, θα εξοικειωθείτε σε 
βάθος τόσο με το slow όσο και με το fast fashion. Θα αποκτήσετε ένα Youth Pass, αν 
ολοκληρώσετε όλους τους γύρους, ενώ στο τέλος όλων των εθνικών γύρων, θα απονεμηθεί 
σε όλους τους συμμετέχοντες το πιστοποιητικό του Πρεσβευτή του Slow Fashion.  
 
Η/Οι καλύτερη/-ες ομάδα/-ες θα λάβουν ένα πακέτο δώρων! 
 
Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό; 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μόνος ή σε ομάδα 2 έως 4 ατόμων από 
όλο τον κόσμο. Πρέπει ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας να είναι ηλικίας 16 έως 25 ετών 
την περίοδο που υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής. Πρέπει επίσης να μιλάτε μία από τις 
γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο (γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά) ή αγγλικά.  
 
Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο διαγωνισμό του FASF; 
Αν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, πρέπει να συμπληρώσετε την 
ακόλουθη φόρμα συμμετοχής ανά ομάδα στο Google Forms: 

- Ελληνικά: https://forms.gle/QcrR9ED2CvWxXNwu7  
- Αγγλικά1: https://forms.gle/3JykpGnuNQhfvNTC8  

 
1 Θα βρείτε στην αγγλική φόρμα μία ερώτηση που σας προτρέπει να επιλέξετε τον εθνικό διαγωνισμό στον 

οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε 

https://forms.gle/QcrR9ED2CvWxXNwu7
https://forms.gle/3JykpGnuNQhfvNTC8
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Αν υποβάλετε αίτηση, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Σας 
υπενθυμίζουμε ότι ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας πρέπει να είναι ηλικίας 16 έως 25 ετών 
την περίοδο που υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής. 
Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής λήγει στις 7 Μαρτίου 2022. Το πρώτο πρόβλημα προς 
επίλυση θα σας αποσταλεί αμέσως μετά. 
Οι γύροι του εθνικού διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν σε μία από τις γλώσσες των χωρών 
που συμμετέχουν στο έργο ή στα αγγλικά (εξαρτάται από το ποια γλώσσα επιλέξουν οι 
συμμετέχοντες όταν δηλώσουν συμμετοχή). Ο γύρος του διεθνούς διαγωνισμού θα 
πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. 
 
Πού μπορώ να βρω πληροφορίες αναφορικά με τα προβλήματα; 
Οι ομάδες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με τα προβλήματα (καθώς και τα 
κριτήρια αξιολόγησης) και τις προθεσμίες υποβολής σε πολλά κανάλια: 

- τα φύλλα εργασίας, όπως και οι εκδηλώσεις για το έργο, θα αναρτηθούν στη σελίδα 
του Fast Art Slow Fashion στο Facebook, (στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των 
χωρών των εταίρων), 

- ο leader της ομάδας θα λάβει τις πληροφορίες μέσω email,  
- οι πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του FASF. 

 
Μην ξεχάσετε να γίνετε μέλος της ομάδας του FASF στο Facebook, ώστε να λαμβάνετε 
χρήσιμα tips καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού! 
  
Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή της λύσης για κάθε γύρο; 
 
Ορίζονται παρακάτω προθεσμίες για την υποβολή λύσης για τους τρεις γύρους του εθνικού 
διαγωνισμού και για τον τελευταίο του διεθνούς διαγωνισμού: 
 

 
Οι ομάδες πρέπει να λάβουν μέρος και στους τρεις πρώτους γύρους και θα μάθουν τη 
βαθμολογία τους μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο 3ος γύρος. Τα τελικά αποτελέσματα των 
τριών πρώτων γύρων θα κοινοποιηθούν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022. 
Δεκτές θα γίνουν μόνο οι λύσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και τις καθορισμένες 
προθεσμίες! 
 

https://www.facebook.com/fastartslowfashion
https://www.fasf.creativedu.hu/fasf_competition.html
https://www.facebook.com/pg/fastartslowfashion/groups/?ref=page_internal
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Ποιος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον τέταρτο (διεθνή) γύρο; 
Οι εθνικές και διεθνείς κριτικές επιτροπές θα αξιολογήσουν το έργο των συμμετεχόντων με 
τη βοήθεια ενός πίνακα αποτελεσμάτων. Οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία (δεν 
μπορούν να ξεπεράσουν τις 3 ανά χώρα) θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διεθνή και 
τελευταίο γύρο του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί επίσης διαδικτυακά 
 

 
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ένα συναρπαστικό διαγωνισμό και αν σας γοητεύουν 

η βιωσιμότητα και η προκλήσεις που αναδεικνύει το fast fashion, δηλώστε συμμετοχή 
τώρα και λάβετε μέρος σε αυτήν την περιπέτεια. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε εσάς 

και τους φίλους σας! 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
 
 

Website Facebook Instagram 

   
 
 
 
 

https://www.fasf.creativedu.hu/
https://www.facebook.com/fastartslowfashion/
https://www.instagram.com/fastartslowfashion/

