Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974

Προκήρυξη του 21ου Παγκύπριου Μαθητικού – Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
του Δήμου Κερύνειας για τα Δημοτικά Σχολεία
Σχολική Χρονιά: 2017 – 2018
Ο Δήμος Κερύνειας προκηρύσσει τον 21ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό για τα Δημοτικά Σχολεία 20172018 με θέμα:
Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε γράφοντας ότι: «Ένα Κερυνειωτόπουλο θέλει να ζήσει σε
μιαν ελεύθερη Κερύνεια απολαμβάνοντας όλα τ’ ανθρώπινα δικαιώματα»

Σκοπός του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού είναι:
Οι μαθητές/μαθήτριες και όλοι να μάθουν ότι τα παιδιά που κατάγονται από την Κερύνεια έχουν δικαίωμα
να ζήσουν στην πόλη της καταγωγής τους και να απολαμβάνουν ελεύθερα τα δικαιώματα που έχει ο κάθε
άνθρωπος.
Στόχοι του θέματος:
•

Να ερευνήσουν, ν’ ακούσουν, να διαβάσουν, να μάθουν τι είναι «ανθρώπινα δικαιώματα».

•

Να κατανοήσουν ποια ανθρώπινα δικαιώματα στερούνται οι άνθρωποι και ειδικά τα παιδιά με
καταγωγή την Κερύνεια.

•

Να κατανοήσουν ότι με την εισβολή του 1974 οι κάτοικοι της Κερύνειας εκδιώχθηκαν από την πόλη
τους και αναγκάζονται να ζουν μακριά από εκεί που είναι το σπίτι τους και η περιουσία τους.

•

Να μάθουν πως είναι άδικο να σε διώχνουν από τον τόπο σου με τη βία, να αρπάζουν το σπίτι σου
και τα υπάρχοντά σου και να σε αναγκάζουν να ζεις και να μεγαλώνεις αλλού.

•

Να ερευνήσουν, να διαβάσουν και να μάθουν πως η Κερύνεια κατοικείτο από Έλληνες από το 1000
π.Χ. και το 1974 μόνο μερικοί Τούρκοι κατοικούσαν στην πόλη.

•

Να μάθουν να διεκδικούν ότι έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τα ιστορικά και θρησκευτικά
μνημεία της πόλης τους (κάστρο- εκκλησία κ.α.) και να προφυλάσσουν την πολιτιστική τους
κληρονομιά.

•

Να χρησιμοποιήσουν στις διατυπώσεις τους συναισθήματα- σκέψεις- επιθυμίες.

•

Να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις όπως: ασφάλεια, ελεύθερη διακίνηση, ελευθερία
έκφρασης, ελευθερία- απελευθέρωση, αλληλοσεβασμός.

•

Να γίνει αναφορά στα ακόλουθα: κάστρο, καράβι, Χρυσοκάβα, έθιμα, παιγνίδια, Δημοτικά σχολεία,
Γυμνάσιο, Γυμναστήριο Γ.Σ. Πρ., παραδόσεις, έκθεση Ανθέων, Μητρόπολη, Εκκλησία Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, λιμάνι, ψαράδες, κότερα, τουρισμός κ.α.

Όροι του Διαγωνισμού:
1. Η επιστολή να απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε., τον εντολοδόχο της εφαρμογής
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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2. Να τονίζεται ότι τα παιδιά εκτοπισμένων γονέων δεν μπορούν να ζήσουν εκεί που γεννιούνταν και
κατοικούσαν οι γονείς τους πριν την Τουρκική εισβολή του 1974.
3. Να αναφέρεται πως είναι ανθρώπινο δικαίωμα του καθενός να επιλέγει τον τόπο κατοικίας και
διαμονής του, όμως στους Κερυνειώτες και στα παιδιά των Κερυνειωτών δεν το επιτρέπουν αυτό οι
Τούρκοι.
4. Να εκφράζεται η επιθυμία απελευθέρωσης και επιστροφής όλων των κατοίκων της Κερύνειας και
των παιδιών που γεννήθηκαν μακριά από τον τόπο της καταγωγής τους (την Κερύνεια).
5. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες της Ε΄και Στ΄τάξης των Δημοτικών
σχολείων της Κύπρου.
6. Κάθε σχολείο μπορεί να στείλει μόνο δύο εργασίες από την Ε΄ ή τη Στ΄ τάξη ή από τις δύο τάξεις
μαζί. Όχι περισσότερες των δύο εργασιών, από το ίδιο σχολείο. Σχολείο που θα στείλει πέραν των
δύο εργασιών θα αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό.
7. Αποκλείονται επίσης εργασίες που στέλλονται ατομικά από παιδιά χωρίς την υπογραφή του
δασκάλου/ας, του Διευθυντή/Διευθύντριας και χωρίς σφραγίδα του σχολείου.
8. Κάθε εργασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 (τρεις) σελίδες και όχι περισσότερες των 5 (πέντε) αλλά
πυκνογραμμένες σελίδες με το χέρι (όχι δακτυλογραφημένες) σε κόλλα Α4.
9. Το θέμα πρέπει να εξελίσσεται με συνοχή και ορθή διατύπωση, ωραίες φράσεις και έκφραση
συναισθημάτων.
10. Καλό, χρήσιμο και απαραίτητο, πριν δοθεί το θέμα στα παιδιά, να γίνεται στην τάξη ανάγνωση των
όρων του διαγωνισμού και επεξεργασία του θέματος με εικόνες, διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν
στην Κερύνεια. Καλό είναι να προσκληθούν στο σχολείο συγγενικά πρόσωπα των παιδιών ή μέλη
της Επιτροπής Αξιολόγησης του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από το Δήμο Κερύνειας ή Κερυνειώτες
και άλλοι που έζησαν στην πόλη πριν την εισβολή. Βοηθά πολύ γιατί με τις διηγήσεις και τις
εμπειρίες τους, δίνουν παραστατικές περιγραφές.
11. Οι εργασίες των παιδιών πρέπει να γράφονται χωρίς καμιά παρέμβαση του δασκάλου/ας, των
γονέων ή άλλου προσώπου (εκτός από πληροφορίες ή διηγήσεις) και να μην υπάρχουν αντιγραφές
από βιβλία, περιοδικά, το διαδίκτυο ή άλλα κείμενα, αλλά να είναι αποτέλεσμα δημιουργικής
εργασίας μαθημάτων όπως το «Δεν ξεχνώ και Αγωνίζομαι», των Ελληνικών και άλλων μαθημάτων.
12. Ο τίτλος της εργασίας αυτής μπόρεί να χρησιμοποιηθεί ως παρότρυνση για ανάπτυξη του θέματος,
σαν έκφραση επιθυμίας και περαιτέρω επεξεργασίας.
13. Δυνατό σημείο στην εργασία που λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης
είναι η έκφραση επιθυμίας για απελευθέρωση και επιστροφή.
14. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή πρέπει να γραφεί στο πίσω μέρος της εργασίας το όνομα του
δασκάλου/λας που δίδαξε το θέμα, η υπογραφή του/της Διευθυντή/ντριας, το τηλέφωνο και η
σφραγίδα του σχολείου.
Α. Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας
Β. Τάξη/ Τμήμα
Γ. Διεύθυνση/ τηλέφωνο μαθητή/τριας
Δ. Τηλέφωνο/φαξ σχολείου
Ε. Όνομα δασκάλου/λας που δίδαξε το θέμα
Στ. Υπογραφή Διευθυντή/ Διευθύντριας
Ζ. Σφραγίδα σχολείου
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Οι εργασίες πρέπει να σταλούν μέχρι την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία
και θα κριθούν από επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από το ΔΗΜΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ. Τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ημερήσιο τύπο και οι βραβευθέντες θα ειδοποιηθούν με τηλεφώνημα
ή επιστολή.
Θα δοθούν τα εξής βραβεία:
1ο βραβείο:
2ο βραβείο:
3ο βραβείο:
Έπαινος:

€ 150
€ 100
€ 75
βιβλία

Είναι στην κρίση τη επιτροπής αξιολόγησης να απονείμει κάποιο βραβείο σε δύο εργασίες όχι όμως σε
περισσότερες ή να μην απονείμει κάποιο βραβείο.
Η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή που θα καθοριστεί από το Δήμο Κερύνειας.
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