Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ και η Π.Ο.Ε.Δ. ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
προκηρύσσουν τον
25ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό

Π.Ο.Ε.Δ.
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

για τα Δημοτικά Σχολεία τη Σχολική Χρονιά 2021 – 2022

«Η Ρήγαινα σε δράση για μια ελεύθερη Κερύνεια, για μια ελεύθερη πατρίδα»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν μέσα από δικό τους αφηγηματικό κείμενο
και αξιοποίηση των λαϊκών παραδόσεων με κεντρική ηρωίδα τη Ρήγαινα:
1. Την πεποίθησή τους ότι πατρίδα τους είναι ολόκληρη η Κύπρος κατεχόμενη και μη.
2. Την ανάγκη για διατήρηση της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων της
Επαρχίας Κερύνειας.
3. Την πίστη τους για απελευθέρωση από τον Τούρκο εισβολέα, για επανένωση του λαού
και της πατρίδας τους και επιστροφή στην αγαπημένη, γραφική, όμορφη πόλη της
Κερύνειας.
4. Τη θέλησή τους να αγωνιστούν για μια πατρίδα ελεύθερη από την τουρκική κατοχή με
διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με συνθήκες αλληλοσεβασμού και
ειρηνικής συμβίωση όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι εργασίες των παιδιών πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημιουργικής εργασίας στο πλαίσιο
του διαθεματικού και διαχρονικού στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) «Γνωρίζω - Δεν Ξεχνώ - Διεκδικώ»
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
1.
Μετά τη σχετική ενημέρωση και ενθάρρυνση από τους/τις εκπαιδευτικούς, στον
διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε' και Στ' τάξεων των
Δημοτικών σχολείων.
2.
Όλα τα έργα των παιδιών είναι αποδεκτά για συμμετοχή. Κάθε παιδί μπορεί να
συμμετέχει με μία εργασία.
3.
Κάθε σχολείο μπορεί να επιλέξει και να στείλει απεριόριστο αριθμό συμμετοχών, σε
κλειστό – ομαδικό – φάκελο.
4.
Η κάθε εργασία υποβάλλεται χειρόγραφα σε πλαστική θήκη, όπου θα
περιλαμβάνεται και κλειστός φάκελος με τα στοιχεία του παιδιού, όπως φαίνονται στο
έντυπο που επισυνάπτεται.

5.

Τα έργα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τη Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 στη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το Λήδρα Πάλας)

6.

Β. Περιεχόμενο: Δημιουργία αφηγηματικού κειμένου με αξιοποίηση στοιχείων των

μύθων της λαϊκής μας παράδοσης και κεντρικό πρόσωπο τη Ρήγαινα.

▪

Η Ρήγαινα, ως το κεντρικό πρόσωπο, αναλαμβάνει δράση για διατήρηση της ιστορικής
μνήμης και του πολιτισμού της κατεχόμενης Επαρχίας της Κερύνειας, για την
απελευθέρωση και την ειρήνη στην πατρίδα μας.

▪

Το αφηγηματικό κείμενο πρέπει να είναι χειρόγραφο, να έχει δικό του τίτλο και έκταση
που να μην ξεπερνά τις 600 λέξεις. (2 σελίδες Α4)

Τα παιδιά μέσα από το κείμενό τους θα πρέπει:
Α. Να αξιοποιήσουν δύο τουλάχιστον στοιχεία από την καθεμιά από τις πιο κάτω ομάδες
στην πλοκή της αφήγησής τους:
1. Τόποι: Χωριά (Κερύνεια - λιμάνι, Λάπηθος, Καραβάς, Άγιος Αμβρόσιος, Μπέλλαπαϊς,
Άγιος Γεώργιος, κά).
2. Αγαθά: Ελιές, χαρούπια, κυκλάμινα, λεμονόδεντρα/ λεμόνια, θαλασσινό τοπίο.
3. Εκκλησίες / μνημεία πολιτισμού: Κάστρο Κερύνειας (αρχαίο καράβι της Κερύνειας),
Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνα, Βουφαβέντο, Αββαείο του Μπέλλαπαϊς.
4. Σύμβολα τουρκικής κατοχής: συρματόπλεγμα, πράσινη γραμμή, τουρκικός στρατός
Κατοχής, καταστροφή/ λεηλασία εκκλησιών - μνημείων – κοιμητηρίων.
5.Παθόντες τουρκικής εισβολής: νεκροί, πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι,
αιχμάλωτοι πολέμου.
Β. Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την κατοχή και την απουσία ειρήνης.
Γ. Να στείλουν το μήνυμά τους για το μέλλον της πατρίδας τους, το όραμά τους για
κατεχόμενη πόλη, τον πόθο τους για ελευθερία, επιστροφή και επικράτηση της ειρήνης.
Δ. Να χρησιμοποιήσουν διάφορα εκφραστικά μέσα (εικόνες, μεταφορές, παρομοιώσεις,
προσωποποίηση, διάλογο κ.ά).

Γ. Προετοιμασία έργου – Στήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών:
Γ1. Μετά την επεξήγηση του σκοπού του διαγωνισμού από τους/τις εκπαιδευτικούς, μπορεί
να αναπτυχθεί και επεξεργασία του θέματος π.χ. με εικόνες, προβολές, κείμενα κ.ά
Γ2. Η συγγραφή θα ήταν καλό να αποτελέσει ολοκληρωμένη δουλειά στη σχολική τάξη. Σε
περίπτωση που δεν το επιτρέπει ο χρόνος η συγγραφή μπορεί να τελειώσει στο σπίτι.
Γ3. Επισυνάπτονται κάποιοι μύθοι που σχετίζονται με τη Ρήγαινα προς αξιοποίηση.
Δ. Κριτική Επιτροπή:
Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί θα αξιολογήσει τα έργα των παιδιών
και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μέσω του ημερήσιου Τύπου, μέχρι
το τέλος της σχολικής χρονιάς 2021-2022.
(γ) Θα ενημερώσει τα παιδιά που θα βραβευθούν και τους/τις διευθυντές/ ντριες των
σχολείων τους, μέσω επιστολών και τηλεφωνικά, για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
(δ) Θα οργανώσει τη βράβευση των παιδιών σε ειδική τελετή, σε ημερομηνία και χώρο που
θα οριστούν από τον Δήμο Κερύνειας.
(ε) Θα δώσει τα ακόλουθα βραβεία:
Πρώτο Βραβείο : 150 ευρώ
Δεύτερο Βραβείο : 100 ευρώ
Τρίτο Βραβείο : 75 ευρώ
ΕΠΑΙΝΟΣ: Θα δοθούν βιβλία
Ε. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή πρέπει να επισυνάπτονται σε κάθε εργασία το ''Έντυπο
Συμμετοχής παιδιού'' και το Έντυπο Άδειας Χρήσης, Δημοσίευσης και Αναπαραγωγής
(επισυνάπτονται)

Παράρτημα 1

Έντυπο συμμετοχής παιδιού
Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας – ΠΟΕΔ Κερύνειας για τα Δημοτικά Σχολεία
Σχολική Χρονιά: 2021 – 2022
1. Ονοματεπώνυμο παιδιού: ………………………………………………………………………………………………..
2. Τάξη/ Τμήμα: ......................
3. Διεύθυνση γονέων:
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Τηλέφωνα:..............................................................................................................................
5. Καταγωγή:.............................................................................
6. Όνομα Σχολείου: ……………………............................................................................................
7. Τηλέφωνο : ............................................................................................................................
Tηλεομοιότυπο: .........................................Ηλ. Ταχ……………………………………………………………..…

8. Όνομα δασκάλου/λας: ……….................................................................................................
Υπογραφή:...............................................
8. Όνομα Διευθυντή/ Διευθύντριας:
…..................................................................................................................................................
Υπογραφή:................................................
Ημερομηνία: ............................................

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα προκήρυξη και όλα τα σχετικά έντυπα, είναι διαθέσιμα, σε
ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας:
www.kyreniamunicipality.com

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :
Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας).
Τηλ. 22818040 - Φαξ: 22818228
E-mail: info@kyreniamunicipality.com

Παράρτημα 2

Έντυπο Άδειας Χρήσης, Δημοσίευσης και Αναπαραγωγής
Εγώ ο/η …………………………………………………………………….., γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του/της
…………………………………………………………………….. (όνομα ανήλικου) παραχωρώ στον Δήμο
Κερύνειας και στην ΠΟΕΔ Κερύνειας την άδεια μου να χρησιμοποιήσει, δημοσιεύσει και
αναπαράγει

το

κείμενο

και/ή

σχέδιο

που

περιγράφονται

ως

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… και έχουν δημιουργηθεί και κατατεθεί από τον/την ως άνω
ανήλικο/ανήλικη για σκοπούς του 25ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού του Δήμου
Κερύνειας και της ΠΟΕΔ Κερύνειας για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά: την δημοσίευση και αναπαραγωγή του κειμένου και/ή σχέδιο στο περιοδικό
και/ή ημερολόγιο και/ή ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας.
Επιπλέον, καταλαβαίνω ότι για την πιο πάνω χρήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση δεν
δικαιούμαι και δεν θα μου καταβάλλονται δικαιώματα, τέλη ή άλλες αποζημιώσεις.

Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα: …………………………………………. Ημερομηνία: …………………

Όνομα γονέα / κηδεμόνα: …………………………………………………………………………………………

Όνομα ανήλικου: ………………………………………………………………………………………………………

Σχολείο και τάξη ανήλικου: …………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………………

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………..…………

