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 H Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν, το Τπουργείο Εςωτερικϊν (Μακεδονίασ-Θράκθσ), θ Πρεςβεία 
τθσ Κφπρου ςτθν Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – πίτι τθσ Κφπρου και το Σμιμα Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 
και Ψθφιακϊν Μζςων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ Ελλάδοσ ςυνδιοργανϊνουν τον μακθτικό 
Διαγωνιςμό: 
 

Κφπρος-Ελλάδα-Ομογζνεια: εκπαιδευτικζς γζφυρες 
 
Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ  όλων των τάξεων νθπιαγωγείων, δθμοτικϊν ςχολείων, Γυμναςίων και 
Λυκείων τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και τθσ Ομογζνειασ, δθμόςιων και ιδιωτικϊν.  Τλοποιείται με τθν ζγκριςθ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ Ελλάδασ και του Τπουργείου Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και 
Νεολαίασ τθσ Κφπρου.  
 
Βαςικι επιδίωξθ του διαγωνιςμοφ είναι να αποτελζςει εκπαιδευτικι «γζφυρα» ανάμεςα ςτθν Ελλάδα, τθν Κφπρο 
και τθν Ομογζνεια και να ενδυναμϊςει τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία ανάμεςα ςε όλεσ τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ 
του Ελλθνιςμοφ. τον διαγωνιςμό μποροφν φζτοσ να ςυμμετάςχουν μεμονωμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ ι ςυμπράξεισ 
ςχολείων (δθλαδι ομάδεσ τουλάχιςτον 2 ςχολείων).  
 
τόχοι του διαγωνιςμοφ αυτοφ είναι: 

- Να γνωρίςουν οι μακθτζσ όλων των βακμίδων (από τθν Ελλάδα και τθν Ομογζνεια) τον Κυπριακό Ελλθνιςμό 
- Να γνωρίςουν τθ ςκλαβωμζνθ κυπριακι γθ 
- Να κατανοιςουν το εκνικό μασ πρόβλθμα (το Κυπριακό), να προβλθματίηονται και να νοιάηονται για αυτό και 

να τοποκετοφνται κριτικά και γόνιμα ωσ προσ αυτό 
- Να διεκδικοφν τθν επανζνωςθ τθσ Κφπρου 
- Να κατανοοφν και διεκδικοφν τα δθμοκρατικά ιδεϊδθ καλλιεργϊντασ πνεφμα αγάπθσ, αποδοχισ, ομόνοιασ 
- Να κατανοιςουν τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ χιλιάδεσ Ελλθνόπουλα ηουν ςε χϊρεσ του 

εξωτερικοφ προςπακϊντασ να διατθριςουν τθ γλϊςςα και τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα 
- Να επικοινωνιςουν, να ςυνεργαςτοφν και να ςυνδθμιουργιςουν μακθτζσ από διαφορετικζσ ςχολικζσ 

μονάδεσ 
- Να γνωρίςουν οι μακθτζσ (από τθν Κφπρο) τθ ςφγχρονθ Ελλάδα, τα προβλιματά τθσ και τισ προοπτικζσ τθσ 
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- Να ενκαρρυνκοφν ςχολεία τθσ Ελλάδασ ϊςτε να επιςκεφτοφν τθν Κφπρο και ςχολεία τθσ Κφπρου ϊςτε να 
επιςκεφτοφν τθν Ελλάδα 

- Να εκφραςτοφν δθμιουργικά οι μακθτζσ ωσ προσ τον Κυπριακό Ελλθνιςμό με όποιον τρόπο επικυμοφν 
 
(προτεινόμενοι) Θεματικοί άξονεσ του διαγωνιςμοφ 

- Σο κυπριακό πρόβλθμα: διαδρομι, ςυνζπειεσ, προοπτικζσ 
- Ο κυπριακόσ πολιτιςμόσ 
- Πολιτιςτικζσ διαδρομζσ ςτθ ςφγχρονθ Κφπρο και ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα 
- Οι κοινότθτεσ του Ελλθνιςμοφ ςε όλον τον κόςμο: προβλιματα και προοπτικζσ 
- Η ιςτορία τθσ Κφπρου 
- Η ιςτορία τθσ Ελλάδασ 
- Ελλάδα-Κφπροσ-Ομογζνεια: «γζφυρεσ» και «χάςματα», ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ 
- Η Ελλάδα και θ Κφπροσ ςτθν ταραγμζνθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 
- Περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ για τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο 
- Η κυπριακι διάλεκτοσ και οι «κθςαυροί» τθσ 
- Η Ελλάδα και θ Κφπροσ ςτθν εποχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ 
- Η Κφπροσ ςτθ λογοτεχνία και τισ τζχνεσ 
- Κυπριακζσ κοινότθτεσ ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο 
- Η Κφπροσ μζςα από εικόνεσ και κείμενα 
- Διαχρονικά μθνφματα από τουσ αγϊνεσ των Ελλινων (Κυπρίων και Ελλαδιτϊν) για τθν ελευκερία 
- Η ελλθνικι ταυτότθτα ςτον ςφγχρονο πολυπολιτιςμικό κόςμο 

 

θμειϊνουμε ότι κοινό χαρακτθριςτικό όλων των τελικϊν ζργων που κα υποβλθκοφν, 
πρζπει να είναι ο Ελλθνιςμόσ τθσ Κφπρου, οι προοπτικζσ και τα προβλιματά του αλλά και 

γενικότερα οι προοπτικζσ του Ελλθνιςμοφ, ςε όποιο μζροσ τθσ γθσ και αν υπάρχει και 
«αναπνζει». Σα ζργα μποροφν να αφοροφν τόςο ςε ιςτορικά ςτοιχεία (Κυπριακό 

πρόβλθμα, αγϊνεσ των Ελλινων) όςο και ςε ηθτιματα που αφοροφν το παρόν αλλά και 
το μζλλον του Ελλθνιςμοφ. 

 
Σι περιλαμβάνει το διαγωνιςτικό μζροσ; 
Σα ςχολεία μποροφν να υποβάλουν ωσ τελικά προϊόντα διάφορεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ όπωσ:  
-Διιγθμα  
-Παραμφκι  
-Μουςικι ςφνκεςθ (ολοκλθρωμζνο τραγοφδι ι μουςικι ςφνκεςθ ι μελοποίθςθ γνωςτοφ ποιιματοσ)  
-Εικαςτικό ζργο (ηωγραφιά, αφίςα, ςκίτςο) 
-ποτ μικρισ διάρκειασ (που κα ζχει ςαν ςτόχο να ευαιςκθτοποιιςει, να ςυγκινιςει, να παρακινιςει, να καταςτιςει 
τον κεατι γνϊςτθ και ςυμμζτοχο του προβλιματοσ)  
-Σαινία μικροφ μικουσ που κα ζχει τθ μορφι μυκοπλαςίασ ι ντοκιμαντζρ 
-Καταςκευι τριςδιάςτατθ 
-χολικι εφθμερίδα  
-Ιςτοςελίδα ι blog 
-Project 
 
Ποιοι μποροφν να ςυμμετάςχουν: 
Ομάδεσ μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ (όλων των τάξεων των δθμοτικϊν ςχολείων και των νθπιαγωγείων) και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (όλων των τάξεων) δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ Ελλάδασ, τθσ 
Κφπρου και τθσ Ομογζνειασ (ελλθνικά και κυπριακά ςχολεία ι μεμονωμζνα τμιματα που λειτουργοφν ςε χϊρεσ του 
εξωτερικοφ). το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ μεμονωμζνα ςχολεία ι ςυμπράξεισ ςχολείων, δθλαδι 
ομάδεσ τουλάχιςτον δφο ςχολείων (θ ςφμπραξθ μπορεί να αφορά ςχολεία ίδιων αλλά και διαφορετικϊν βακμίδων, 
π.χ. ζνα δθμοτικό και ζνα γυμνάςιο κλπ). 
 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχει αναλάβει τθν παιδαγωγικι κακοδιγθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ ζνασ ι 
περιςςότεροι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ και να εξαςφαλιςτεί θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων των 
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μακθτϊν που αφορά ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό και ςτθν ανάρτθςθ των μακθτικϊν δθμιουργιϊν ςτθν 
ψθφιακι ςτζγθ του διαγωνιςμοφ.  
 
ε ποιεσ ϊρεσ του ωρολόγιου προγράμματοσ μποροφν να υλοποιθκοφν ςχετικζσ δράςεισ; 
Ο διαγωνιςμόσ προςφζρεται για διακεματικι αξιοποίθςθ ςε όλα ςχεδόν τα γνωςτικά αντικείμενα. το μάκθμα τθσ 
ιςτορίασ (αρχαίοι αποικιςμοί, ιςτορία τθσ Κφπρου, Κφπροσ/Κριτθ/Δωδεκάνθςα/Κοινζσ διαδρομζσ, θ Κφπροσ ςτον Βϋ 
Παγκόςμιο Πόλεμο κλπ), ςτα γλωςςικά μακιματα των δφο βακμίδων (θ Κφπροσ ςτθ λογοτεχνία, θ κυπριακι 
διάλεκτοσ, φιλαναγνωςία, δθμιουργικι γραφι), ςτθ φυςικι αγωγι (κυπριακοί  χοροί και οι ομοιότθτεσ με χοροφσ 
διάφορων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ), ςτα εικαςτικά (θ ανάπτυξθ των τεχνϊν ςτθν Κφπρο, το ελλθνικό πολιτιςτικό 
«προϊόν» ςτον ςφγχρονο κόςμο, εικαςτικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν), ςτθ μουςικι (κυπριακά τραγοφδια, ελλθνικόσ 
μουςικόσ πολιτιςμόσ, δθμιουργία μουςικϊν ςυνκζςεων από τουσ μακθτζσ), ςτθν Πλθροφορικι (ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο, δθμιουργία παρουςιάςεων, δθμιουργία ιςτότοπου κλπ), ςτθ Γεωγραφία 
(ανκρωπογεωγραφία Ελλάδασ και Κφπρου, ο Ελλθνιςμόσ τθσ Διαςποράσ, θ διοικθτικι διαίρεςθ Ελλάδασ και Κφπρου 
κλπ), ςτθν Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι (το ςφνταγμα τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςε 
Ελλάδα και Κφπρου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, κα μποροφςαν να υλοποιιςουν ζνα ολοκλθρωμζνο πολιτιςτικό 
πρόγραμμα για τθν Κφπρο (ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ ι διακεματικά ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα) ι να 
υλοποιιςουν μεμονωμζνεσ δράςεισ (για παράδειγμα: γνωρίηω τουσ κυπριακοφσ χοροφσ, μακαίνω τθν κυπριακι 
κουηίνα, θ κυπριακι γλϊςςα και θ ςχζςθ τθσ με τα αρχαία ελλθνικά, ο φυςικόσ πλοφτοσ Ελλάδασ και Κφπρου κλπ).  
 
Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνιςμοφ; 
Ο διαγωνιςμόσ ξεκινάει ςτισ 16 επτεμβρίου 2019 και λιγει ςτισ 11 Φεβρουαρίου του 2020.  
Σον Μάρτιο του 2020 κα ανακοινωκοφν τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ. Οι καλφτερεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ κα 
βραβευκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ (που κα πραγματοποιθκεί τον Απρίλιο ι τον Μάιο του 2020 ςτθ Λευκωςία, ςτθν 
αίκουςα εκδθλϊςεων του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου ι ςτθν αίκουςα τελετϊν τθσ Παγκφπριασ Οργάνωςθσ 
Ελλινων Δαςκάλων). 
 
Πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι όςα ςχολεία ενδιαφζρονται; 
Σα ςχολεία που κζλουν να λάβουν μζροσ κα πρζπει να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ με ζνα απλό email ςτο 
serreschools@gmail.com ωσ τισ 15 Νοεμβρίου 2019. Θα λάβουν πίςω το λινκ μιασ θλεκτρονικισ φόρμασ ςυμμετοχισ.  
 
Τπάρχουν κάποιεσ προχποκζςεισ ι τεχνικά  χαρακτθριςτικά για τισ μακθτικζσ δθμιουργίεσ; 
1.Οι χρονικζσ διάρκειεσ για το ςποτ (2 λεπτά) και τθν ταινία μικροφ μικουσ (ωσ 10 λεπτά) δεν περιλαμβάνουν τουσ 
τίτλουσ αρχισ και τζλουσ (αποκλίςεισ από τθ διάρκεια κα γίνονται δεκτζσ όταν ενθμερϊνετε με αιτιολόγθςθ θ 
οργανωτικι επιτροπι).  
2.Οι ταινίεσ  ντοκιμαντζρ, δεν είναι μόνο μια ψθφιακι αφιγθςθ (φωτογραφίεσ, αποςπάςματα βίντεο, μακθτζσ 
αφθγθτζσ) αλλά περιλαμβάνουν ζρευνα, ςυνεντεφξεισ, επαφι με ιςτορικά αρχεία κλπ.  
3.Διιγθμα, μυκιςτόρθμα (δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτισ λζξεισ) 
4.Παραμφκι (εικονογραφθμζνο ι μθ) 
5.Πρωτότυπθ μουςικι ςφνκεςθ (ολοκλθρωμζνο τραγοφδι, δθλαδι μουςικι ςφνκεςθ και ςτίχοι, ι απλι μουςικι 
ςφνκεςθ ι μελοποίθςθ γνωςτοφ ποιιματοσ) 
6.Αφίςα, ηωγραφιά ι ςκίτςο (ςε όποιο μζγεκοσ επικυμοφν, με όποια τεχνικι ι υλικό επικυμοφν) 
7.Καταςκευι τριςδιάςτατθ (με όποια υλικά ι τεχνικζσ επικυμοφν οι μακθτζσ/δθμιουργοί) 
8.χολικι εφθμερίδα (τουλάχιςτον 8 ςελίδεσ) 
9.Ιςτοςελίδα ι blog (προςβάςιμθ ςε όλουσ) 
9.Project (οι μακθτικζσ δθμιουργίεσ πρζπει να ςυνοδεφονται με ζνα ςυνοπτικό κείμενο όπου περιγράφεται το 
project, δθλαδι θ φιλοςοφία του, θ μεκοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, οι δράςεισ που υλοποιικθκαν, τα 
αποτελζςματα, θ διάχυςθ ςτο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία κλπ) 
 
Πϊσ κα υποβλθκοφν οι μακθτικζσ δθμιουργίεσ; 
ΜΟΝΟ θλεκτρονικά. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςτείλουν θλεκτρονικά ωσ τισ 11 Φεβρουαρίου (ςτο 
serreschools@gmail.com) : 
-διαβιβαςτικό του ςχολείου (ςε word) όπου κα αναγράφονται οι μακθτικζσ δθμιουργίεσ που υποβάλλονται κακϊσ 
και ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων (οι διοργανωτζσ ζχουν ςχεδιάςει ζνα πρότυπο διαβιβαςτικό που κα ςταλεί ςτα 
ςχολεία) 

mailto:serreschools@gmail.com
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-βεβαίωςθ εξαςφάλιςθσ τθσ ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ των γονζων (Οι διοργανωτζσ κα προωκιςουν ςτα ςχολεία  τα 
ειδικά ζντυπα του διαγωνιςμοφ για τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων. Σα ςυμπλθρωμζνα αυτά ζντυπα 
παραμζνουν ςτο αρχείο του ςχολείου ενϊ οι διευκφνςεισ των ςχολείων κα αποςτείλουν ςτουσ διοργανωτζσ μόνο μια 
ειδικι βεβαίωςθ του διαγωνιςμοφ για τθν  εξαςφάλιςθ αυτισ τθσ ςυγκατάκεςθσ)  
-τισ μακθτικζσ δθμιουργίεσ (τα μεγάλα αρχεία που ξεπερνοφν το 1Mb κα ςτζλνονται μζςω wetransfer, drobox κλπ).  
Ειδικότερα οι ταινίεσ που κα δθμιουργθκοφν (μυκοπλαςίασ, τεκμθρίωςθσ και ςποτ) κα αναρτθκοφν με ευκφνθ των 
δθμιουργϊν ςτο διαδίκτυο και ςτουσ διοργανωτζσ κα ςταλοφν ΜΟΝΟ τα λινκ αυτισ τθσ ανάρτθςθσ. Παρακαλοφμε τα 
αρχεία που κα υποβάλλονται να περιλαμβάνουν ςτθν ονομαςία τουσ με κεφαλαία γράμματα πρϊτα τθν κατθγορία 
(π.χ. ΔΙΗΓΗΜΑ) και μετά το όνομα του ςχολείου 
Παράδειγμα: ΔΙΗΓΗΜΑ_ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 25ο ΓΤΜΝΑΙΟ_Γ ΣΑΞΗ 
 
Ποιοι κα αξιολογιςουν τισ διδακτικζσ προτάςεισ και τισ μακθτικζσ δθμιουργίεσ; 
Ειδικζσ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ που κα οριςτοφν από τουσ φορείσ που ςυνδιοργανϊνουν το διαγωνιςμό, οι οποίεσ κα 
δθμοςιοποιθκοφν πριν τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Σα βραβεία δεν είναι χρθματικά, αλλά ζντυποι ζπαινοι 
υπογεγραμμζνοι από τθν θγεςία του Τ.ΠΑΙ.Θ. Θα δοκοφν ξεχωριςτά βραβεία ανά κατθγορία και βακμίδα 
εκπαίδευςθσ (υποκατθγορίεσ: πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςχολικζσ μονάδεσ Ελλάδασ, ςχολικζσ 
μονάδεσ Κφπρου, ςχολικζσ μονάδεσ ομογζνειασ, ςυμπράξεισ ςχολείων).  
 
Τπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρζπει να προςζξουν οι ςχολικζσ μονάδεσ; 
Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό των μακθτϊν, είναι απαραίτθτθ θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων τουσ (κα 
ςασ ςταλεί πρότυπθ). Πζραν τθσ τιρθςθσ των χρονοδιαγραμμάτων και τθσ αυτονόθτθσ υποχρζωςθσ των 
ςυμμετεχόντων να υποβάλλουν αυκεντικά ζργα που δεν αποτελοφν προϊόν αντιγραφισ, δεν υπάρχουν ειδικοί 
όροι ι περιοριςμοί.  
Μια ςχολικι μονάδα μπορεί να ςυμμετάςχει με όςεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ επικυμεί. τον διαγωνιςμό μποροφν να 
υποβλθκοφν εκπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ, δθλαδι μακθτικζσ δθμιουργίεσ που 
ολοκλθρϊκθκαν μετά τθ λιξθ του περςινοφ προγράμματοσ. Σα ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό, 
ζχουν δικαίωμα να αναρτιςουν τισ όποιεσ δθμιουργίεσ τουσ ςτο διαδίκτυο ακόμθ και πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςισ τουσ. Διευκρινίηουμε ακόμθ ότι θ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων των μακθτϊν είναι απαραίτθτθ για 
όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία τθσ δθμιουργίασ τουσ. Σα υπογεγραμμζνα ζντυπα τθσ ζγγραφθσ 
ςυγκατάκεςθσ (που κα λάβουν τα ςχολεία μετά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ τουσ) δε κα ςταλοφν ςτθν 
Οργανωτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ, αλλά κα διατθρθκοφν ςτο αρχείο των ςχολείων, ενϊ ςτθν Οργανωτικι 
Επιτροπι κα ςταλεί μόνο μια βεβαίωςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Πρζπει να γνωρίηετε ότι δεν ζχετε το 
δικαίωμα χριςθσ μουςικισ ςτισ ταινίεσ ςασ για τθν οποία υπάρχει ηιτθμα πνευματικϊν δικαιωμάτων παρά μόνο με 
τθν άδεια του δθμιουργοφ ι τθσ ΑΕΠΙ.  
θμειϊνουμε τζλοσ ότι βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ (ψθφιακζσ) κα λάβουν όλοι οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί και 
επαίνουσ ςυμμετοχισ (ψθφιακοφσ) όλοι οι μακθτζσ.  
Ενςτάςεισ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων μποροφν να υποβλθκοφν ΜΟΝΟ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ (τα 
όργανα διοίκθςισ τουσ) και μποροφν να αναφζρονται ΜΟΝΟ ςε παραβίαςθ όρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και όχι 
ςτα αποτελζςματα τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των μακθτικϊν δθμιουργιϊν ι των διδακτικϊν προτάςεων. Η 
επιτροπι αξιολόγθςθσ δε κα ςυντάξει περιγραφικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για κάκε μακθτικι δθμιουργία, οφτε κα 
προχωριςει ςε αξιολογικι κατάταξθ όλων των  μακθτικϊν δθμιουργιϊν.  
 
θμειϊνεται τζλοσ ότι: 
α)  Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν είναι προαιρετικι και δεν ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ  για τουσ/τισ 
μακθτζσ/-ιτριεσ ι το ςχολείο 
β) Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των ζργων αφοροφν: 
-ςτθ ςυνάφεια των μακθτικϊν δθμιουργιϊν με το κζμα του διαγωνιςμοφ 
-ςτθν αρτιότθτα των μακθτικϊν ζργων 
-ςτα μθνφματα των δθμιουργϊν 
-ςτθν πρωτοτυπία 
-ςτθν τιρθςθ των ειδικϊν όρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 
-ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν 
-ςτθν ποιότθτα του υποβλθκζντοσ ζργου: εικαςτικι (για τα εικαςτικά ζργα) ι φιλολογικι (για τα λογοτεχνικά ζργα) ι 
οπτικοακουςτικι (για τισ ταινίεσ, τισ μουςικζσ ςυνκζςεισ και τισ ψθφιακζσ δθμιουργίεσ)  
 



Ο διαγωνιζμός σλοποιείηαι σπό ηην Αιγίδα ηοσ Κύπριοσ Προέδροσ ηης Δημοκραηίας, Κ. Νίκοσ Αναζηαζιάδη 
 

 

Υποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηων ηης Ελλάδας 

Υποσργείο Παιδείας, Πολιηιζμού, Αθληηιζμού και Νεολαίας ηης Κύπροσ 

γ) Η επιτροπι αξιολόγθςθσ των ζργων κα περιλαμβάνει: μουςικοφσ (του Μουςικοφ χολείου ερρϊν), φιλολόγουσ 
(του υνδζςμου Φιλολόγων ερρϊν), εκπαιδευτικοφσ πλθροφορικισ (τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ερρϊν, του 4ου ΠΕΚΕ Κ. Μακεδονίασ και του υλλόγου Εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ ερρϊν), εκπαιδευτικοφσ με 
εμπειρία ςτθν κινθματογραφικι παιδεία (του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων του 
Τ.ΠΑΙ.Θ.), εικαςτικοφσ (του Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου ΑΡΣΙΟ ερρϊν και τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ερρϊν) και ςτελζχθ του πιτιοφ τθσ Κφπρου (πρεςβεία τθσ Κφπρου ςτθν Ακινα). Η ακριβισ ςφνκεςθ κα ανακοινωκεί 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τον Φεβρουάριο του 2020.  
δ) Οι φορείσ  διοργάνωςθσ αναλαμβάνουν όλθ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ. 
ε) Ο προτεινόμενοσ διαγωνιςμόσ δεν εμπλζκεται με τθν προϊκθςθ εμπορικϊν προϊόντων,  κακϊσ και με τθ διάκεςθ, 
δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ υλικοφ (εντφπου και μθ). 
ςτ) Δεν κα υπάρξουν ζςοδα για τουσ  φορείσ που προκθρφςςουν τον διαγωνιςμό ι για άλλον, από τα υποβλθκζντα 
ζργα (με εμπορία ι διαφιμιςθ κ.λπ.) και θ χριςθ των ζργων κα γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 
η) τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ κα δθμοςιευτοφν μόνο τα διακρικζντα ζργα των μακθτϊν/-τριϊν από τουσ 
φορείσ διοργάνωςθσ του διαγωνιςμοφ 
 
χεδιαςτισ διαγωνιςμοφ: Ποφλιοσ Ιωάννθσ, εκπαιδευτικόσ, Τπεφκυνοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. ερρϊν 
 
Οργανωτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ: 

- Κενεβζηοσ Κυριάκοσ, Πρζςβθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα, athensembassy@mfa.gov.cy, 
(0030)210 3734900 

- Παπαςταμόπουλοσ Ξενοφϊντασ, Δ/ντισ Π.Ε.  ερρϊν, mail@dipe.ser.sch.gr, (0030)2321047500 
       Ποφλιοσ Ιωάννθσ, εκπαιδευτικόσ, Τπεφκυνοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. ερρϊν, (0030)2321047515,       
 serreschools@gmail.com 

αμολαδάσ Ιωάννθσ, Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ  Πλθροφορικισ Διεφκυνςθσ Π.Ε. ερρϊν, 
samoladas@gmail.com, (0030)2321047523 

- τυλιανοφ Νάντια, Μορφωτικι  φμβουλοσ τθσ Κυπριακισ Πρεςβείασ ςτθν Ακινα, spiticy@otenet.gr, 
(0030)2103734934 

- Παπαδθμθτρίου οφία, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ του Τπουργείου Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων, (0030)2103443820,  sofipapadi@minedu.gov.gr  

- Θεοδωρίδθσ Ανδρζασ, Επικεωρθτισ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Τπουργείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ 
και Νεολαίασ τθσ Κφπρου), atheodoridis@schools.ac.cy, (00357)25800910 
 
 

Ο Πρεςβευτισ τθσ Κυπριακισ 
Δθμοκρατίασ ςτθν Ελλάδα 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ερρϊν 

Η προϊςταμζνθ του 
Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ 

Ραδιοτθλεόραςθσ και 
Ψθφιακϊν Μζςων του 

Τ.ΠΑΙ.Θ. 
   

 
Κυριάκοσ Κενεβζηοσ Ξενοφϊν Παπαςταμόπουλοσ οφία Παπαδθμθτρίου 
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