Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύµατα από το 1974

Προκήρυξη του 18ου Παγκύπριου Μαθητικού – Λογοτεχνικού Διαγωνισµού
του Δήµου Κερύνειας για τα Δηµοτικά Σχολεία
Σχολική Χρονιά: 2014 – 2015
Ο Δήµος Κερύνειας προκηρύσσει τον 18ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισµό για τα
Δηµοτικά Σχολεία 2014-2015 µε θέµα:
«Έκθεση ανθέων και οι γειτονιές µοσκοβολούν. Οι Κερυνειώτες, τη γιορτή τους
νοσταλγούν σε ελεύθερη Κερύνεια και πάλι να γινούν».
Σκοπός του Λογοτεχνικού Διαγωνισµού του Δήµου Κερύνειας για τα Δηµοτικά Σχολεία
της Κύπρου, είναι:
- Να γνωρίσουν τα παιδιά πολιτιστικές εκδηλώσεις (όπως η έκθεση ανθέων) που
γινόταν στην πόλη της Κερύνειας, ρωτώντας, ερευνώντας, διαβάζοντας,
βλέποντας φωτογραφίες κ.ά.
Στόχοι του θέµατος:
- Να µάθουν τα παιδιά ότι η έκθεση ανθέων ήταν κάτι διαφορετικό από τα
Ανθεστήρια.
- Να µάθουν ότι γινόταν έκθεση: γλαστρών, ανθοδοχείων και κήπων.
- Να µάθουν πώς, πότε, πού γινόταν.
Όροι του Διαγωνισµού:
1. Να γίνεται αναφορά στην πόλη της Κερύνειας άσχετα αν στην έκθεση
λάµβαναν µέρος και άλλες κωµοπόλεις και χωριά της Επαρχίας της Κερύνειας.
2. Να εκφράζεται η νοσταλγική µνήµη για κάτι πρωτότυπο και µοναδικό που µόνο
στην πόλη της Κερύνειας γινόταν.
3. Να είναι πολύ καθαρά διατυπωµένη η διαφορά της έκθεση ανθέων από τα
ανθεστήρια.
4. H έκφραση επιθυµίας απελευθέρωσης της Κερύνειας και συνέχισης αυτής της
πολιτιστικής εκδήλωσης όπως και άλλων που γίνονταν στην πόλη.
5. Να είναι εµφανής η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην αγάπη για τα
λουλούδια, τις όµορφες εκδηλώσεις και τη σύνδεση αυτών µε ιστορικούς
Ελληνικούς χώρους που τώρα είναι σκλαβωµένοι.
6. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος µαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης όλων
των Δηµοτικών Σχολείων της Κύπρου.
7. Κάθε σχολείο µπορεί να στείλει µόνο δύο εργασίες από την Ε’ ή την Στ’ τάξη ή
και από τις δύο τάξεις µαζί. Όχι όµως περισσότερες των δύο εργασιών από το
ίδιο σχολείο. Σχολείο που θα στείλει περισσότερες από δύο εργασίες, θα
αποκλείεται από το διαγωνισµό.
8. Αποκλείονται επίσης εργασίες που στέλλονται ατοµικά από παιδιά χωρίς την
υπογραφή του δασκάλου και του Δ/ντή – Δ/ντριας και χωρίς σφραγίδα του
Σχολείου.
9. Κάθε εργασία πρέπει να είναι 2.5 τα λιγότερο και 4 το περισσότερο πυκνογραµµένες
σελίδες µε το χέρι (όχι δακτυλογραφηµένες) σε κόλλα Α4.
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10. Το θέµα πρέπει να εξελίσσεται µε συνοχή και ορθή διατύπωση, ωραίες φράσεις και
έκφραση συναισθηµάτων.

11. Είναι χρήσιµο όπως πριν δοθεί το θέµα στα παιδιά, να γίνεται στην τάξη ανάγνωση των
όρων του διαγωνισµού και επεξεργασία του θέµατος µε εικόνες, διηγήσεις,
αναγνώσµατα, αναφορές και κυρίως διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν στην Κερύνεια.
Καλό είναι η πρόσκληση στο σχολείο µέλους η µελών της επιτροφής του
Λογοτεχνικού Διαγωνισµού, που είναι όλοι Κερυνειώτες και πρώην Διευθυντές/
Διευθύντριες Δηµοτικής εκπαίδευσης για να µιλήσουν στα παιδιά από εµπειρίες και
γνώσεις τους για την Κερύνεια. Τα µέλη της επιτροπής είναι πρόθηµα να
παρουσιαστούν και να µιλήσουν στα παιδία αφού προσκληθούν από το
δάσκαλο/δασκάλα και το Διευθυντή / Διευθύντρια του σχολείου.
Σηµείωση: Τηλεφωνώντας στο Δήµο Κερύνειας µπορεί να σας φέρει σε επαφή µε τα
µέλη της επιτροπής.
12. Οι εργασίες των παιδιών πρέπει να γράφονται χωρίς καµιά παρέµβαση του δασκάλου
των γονέων ή άλλου προσώπου (εκτός από πληροφορίες ή διηγήσεις) και να µην
υπάρχουν αντιγραφές από βιβλία, περιοδικά, το διαδίχτυο ή άλλα κείµενα, αλλά να
είναι αποτέλεσµα δηµιουργικής εργασίας του «Δεν ξεχνώ και Αγωνίζοµαι» των
Ελληνικών και άλλων µαθηµάτων.
13. Είναι απαραίτητο το θέµα να έχει σχέση µε το τίτλο της εργασίας, να γίνεται
εµβάθυνση στο νόηµα του τίτλου και σε κάθε περιγραφή να υπάρχει συναίσθηµα και
όπου είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται λέξεις όπως: απελευθερώσει – επιστροφή
– λευτεριά – δίκαιο – ανθρώπινα δικαιώµατα – δικαιοσύνη – αγώνας – ελληνικά µέρη –
ελληνικός χώρος κ.ά.
14. Για να είναι έγκυρη η συµµετοχή πρέπει να γράφει στο πίσω µέρος της εργασίας, το
όνοµα του δασκάλου / δασκάλας που δίδαξε το θέµα, η υπογραφή του Διευθυντή /
Διευθύντριας, το τηλέφωνο και η σφραγίδα του σχολείου.
1. Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας
2. Τάξη- Τµήµα
3. Διεύθυνση / τηλέφωνο µαθητή/τριας
4. Σχολείο – Τηλέφωνο Σχολείου
5. Όνοµα δασκάλου / δασκάλας
6. Υπογραφή Διευθυντή/Διευθύντριας
7. Σφραγίδα Σχολείου
8.
Οι εργασίες πρέπει να σταλούν µέχρι τις 17 Απριλίου, 2015 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 η επιστολή.
Θα δοθούν τα εξής βραβεία:
1ο βραβείο: € 400
2ο βραβείο: € 300
3ο βραβείο: € 200
4ο βραβείο: 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 καθαριστεί από το Δήµο Κερύνειας.
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