
 

                                          
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 «Εμείς  και Το περιβάλλον μας: Ενδιαφέρομαι-Ενεργώ-Ευαισθητοποιώ» 

Μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της ενασχόλησης των μαθητών/τριών με δημιουργικές 
εργασίες το Σχολείο σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων προκηρύσσει τον  διαγωνισμό με 
τίτλο: «Εμείς και το Περιβάλλον μας: Ενδιαφέρομαι-Ενεργώ-Ευαισθητοποιώ», με κύριους άξονες 
την Καινοτομία-Δημιουργικότητα-Επιχειρηματικότητα. Μέσα από την εμπλοκή των παιδιών σε 
αυτό το διαγωνισμό, επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, επινοητικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών, υπευθυνότητας 
και επικοινωνίας. Απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών να εργαστούν ομαδικά 
για να υλοποιήσουν εξελικτικά  μια πρωτότυπη ιδέα τους, να την εφαρμόσουν και να 
διαχύσουν/μεταφέρουν μηνύματα/καλές πρακτικές στους συμμαθητές τους και σε ολόκληρη την 
κοινωνία, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και την προστασία του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. 
 

Σημαντικά στοιχεία της προτεινόμενης εργασίας σας:  

1. Να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Δηλαδή να μην είναι μια 
συνηθισμένη εργασία-έρευνα, αλλά να υπάρχει και το μέρος όπου να εισηγείστε με ποιους 
τρόπους/δράσεις θα μπορέσετε να  περάσετε τα μηνύματα που επιδιώκετε στον υπόλοιπο 
κόσμο (σπίτι, σχολείο, κοινότητα), έτσι ώστε να τους ευαισθητοποιήσετε και να τους 
καταφέρετε να διαμορφώσουν στάσεις και να υιοθετήσουν σωστές συμπεριφορές σχετικά 
με το θέμα που θα εισηγείστε. Π.χ. εάν επιλέξετε το θέμα «Επαναχρησιμοποίηση  
υλικών/αντικειμένων», θα πρέπει να εισηγηθείτε πώς θα προσπαθήσετε να 
ευαισθητοποιήσετε τους άλλους ανθρώπους για το συγκεκριμένο θέμα. Με κάποιες 
κατασκευές ή/και αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μια εκπαιδευτική 
δραστηριότητα  με αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητό τηλέφωνο, tablet, drone) ή 
δημιουργία ολιγόλεπτης ταινίας  κλπ. Οποιαδήποτε και εάν είναι η εισήγηση σας, θα 
πρέπει να είναι υλοποιήσιμη. Η κάθε εργασία θα μπορεί να αποτελεί και μια πρωτότυπη 
ιδέα για τη δημιουργία ενός προϊόντος για μια επιχειρηματική εκμετάλλευση ή  να 
αξιοποιηθεί ως στοιχείο ανάπτυξης του τόπου σας ως τουριστικού προορισμού. 

2. Να έχει εφαρμογή στην τοπική κοινωνία, δηλαδή να μπορεί αξιοποιηθεί η εργασία σας 
για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων σας στην τοπική κοινωνία.  

3. Να έχει σωστή δομή:  
- Ο τίτλος και το ονόματά σας  
- Εισαγωγή-Το σκεπτικό της επιλογής αυτού του θέματος (η σημαντικότητα του για τους 

ανθρώπους) 
- Κύριο μέρος: Περιγραφή των διαφόρων στοιχείων του θέματος και γιατί είναι 

σημαντικό για να ασχοληθείτε, γιατί είναι σημαντικό για την τοπική κοινωνία, πώς 
επηρεάζει τη ζωή μας, πώς συνδέεται με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κλπ. 

- Ανάπτυξη ιδεών: Η ανάπτυξη των σκέψεων και των ιδεών σας σχετικά  με το θέμα 
αυτό, πώς μπορείτε να βρείτε λύσεις ή πώς μπορεί να υλοποιηθούν κάποιες δράσεις 
που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους θα ευαισθητοποιήσετε τους συμπολίτες 
σας (π.χ. κατασκευές που μπορούν να αξιοποιηθούν, βίντεο, κλπ.) 

- Πηγές  
4. Να είναι ομαδική, δύο ή περισσότερα άτομα.   

Σημαντικό στοιχείο στην υλοποίηση της ιδέας σας είναι και η ενεργοποίηση και εμπλοκή 
και άλλων ατόμων π.χ. των γονιών,  της σχολικής κοινότητας, άλλων οργανωμένων 
φορέων της κοινότητας κλπ. 



 

                                          
 

Χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού: 
 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής:  02 Mαρτίου 2020 
 Προθεσμία αποστολής προτάσεων:  22 Μαΐου 2020 
 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και η ημερομηνία βράβευσης θα ανακοινωθούν 

αργότερα.  
Υποβολή Δήλωσης  Συμμετοχής: 
Πρέπει να σταλεί η δήλωση συμμετοχής με συμπληρωμένα τα ακόλουθα:   

 Τίτλος της Έρευνας/Εφαρμογής/Κατασκευής.  

  Τα στοιχεία της Ομάδας Εργασίας  

 Σύντομη περιγραφή της εισήγησης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:   
α. θέμα/πρόβλημα που θα ασχοληθεί 
β. προτεινόμενη μεθοδολογία και λύση του προβλήματος.  

Το έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα μπορεί να ζητηθεί από τον κ. Χαρίτο Ολύμπιο Β.Δ.Α΄ και να 
επιστραφεί συμπληρωμένο επίσης στον Β.Δ.Α΄   
 
Έπαθλα: Θα υπάρχουν τα αντίστοιχα βραβεία.  

 1ο Βραβείο: Αξίας 100€ 
 2ο Βραβείο: Αξίας 75€ 
 3ο Βραβείο: Αξίας 50€                            

Θα δοθούν και έπαινοι και τιμητικά διπλώματα. 
Τρόπος παράδοσης: 
Η ολοκληρωμένη εργασία/πρόταση θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του 
σχολείου:  gym-pera-chorio-nisou-lef@schools.ac.cy 
 
Μερικά ενδεικτικά θέματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε: 

1. Το περιβάλλον γύρω μου (σπίτι, σχολείο, κοινότητα). Πώς το διατηρώ καθαρό, πώς το 
βελτιώνω, πως το κάνω μοναδικό. Αξιοποίηση της τεχνολογίας/applet-εφαρμογίδια για την 
προβολή/επίλυση προβλημάτων  

2. Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση υλικών 

3. Εισήγηση μιας πρωτότυπης ιδέας πως οι κάτοικοι να γνωρίσουν τον τόπο τους 

(Αφίσες/πινακίδες στους δρόμους ή σε πολυσύχναστους χώρους με πληροφορίες και 

φωτογραφίες,  δημιουργία ευχητήριων καρτών, ημερολογίων, σχέδια μαθητών/τριών κλπ) 

4. Το Αρχαίο Ιδάλιο – Ιστορία-Πολιτισμός– Δημιουργία μικρής ταινίας (κλεμμένος θησαυρός, 

η σημασία του Αρχαίου Ιδαλίου, κλπ) 

5. Εκκλησίες της περιοχής μας (Άγιοι Αποστόλοι, Παναγία Αγίου Σωζομένου, Άγιος 

Δημητριανός, Εκκλησία Τιμίου Σταυρού κλπ) 

6. Περιοχή Αγίου Ζωζομένου/Εξοχικό Αικατερίνης Κορνάρου  

7. Kαταπολέμηση της βίας και παραβατικότητας  

8. Προσέχω την υγεία μου- Πρόληψη μέσω Σωστής Διατροφής. Τι πρέπει να τρώω, τι πρέπει 

να αποφεύγω. Κατανάλωση τροφών και ποτών οι οποίες έχουν χρωστικές, συντηρητικά ή 

άλλες ουσίες βλαβερές για την υγεία μου. Αποφυγή αγοράς  τα οποία περιέχουν 

τοξικές/βλαβερές ουσίες. Βιολογικές Καλλιέργειες στον κήπο του σχολείου/του σπιτιού 

μου. Η χρήση των βοτάνων και η σημαντικότητα τους. 

9. Τα ζώα και Εγώ, συγκάτοικοι στην ίδια πόλη. Ακίνδυνα και επικίνδυνα, πώς τα 

προστατεύω και πως προστατεύομαι από αυτά κλπ.  

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με 
τον κ. Χαρίτο Ολύμπιο Β.Δ.Α΄ ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων  κ. Ελισσαίο Κουρτέλλα (στο  
τηλ.  99616831). 
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