Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 17ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EΡΕΥΝΑΣ - ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 – 2014
ο

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ προκηρύσσει τον 17 Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου
για τα Λύκεια, τις Τεχνικές και Ιδιωτικές Σχολές με θέμα:
«Ο αθλητισμός στην πόλη και την επαρχία Κερύνειας μέχρι το 1974.
Η γέννηση, οι εκδηλώσεις, οι αγώνες, ο κλασικός αθλητισμός, ο υγρός στίβος,
οι αθλοπαιδιές, τα σωματεία και οι αθλητικές φυσιογνωμίες»
Βιβλιογραφία:

1.

αι,εςνύμρΗΚ

έκδ. Δήμου Κερύνειας, Λευκωσία 2004.

α. Αντρέα Χατζηβασιλείου, «Αθλητισμός στην Κερύνεια», σσ. 89 – 102.
β. Ανδρέα Κελέσιη, «ΠΑΕΚ, τα πρώτα δέκα χρόνια», σσ. 163 – 172.
γ. Άννας Νεοφύτου, «Γιάννης Μιχαήλ Καρκάνιας», σσ. 103 – 119.

2.

Ανδρέα Χατζηβασιλείου, αίσωκυεΛ,γύβομ.τιηλθρπΚΙ

3.

Κυριάκου Νεοκλέους, Λεύκωμα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Λευκωσία 1986.
Σάββα Κοσιάρη, 069α–1ιενύρομΚσητλθυΑς…έγίκΣόΦπ
. Λευκωσία 2011.

4.
4791

Όροι του διαγωνισμού
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, των
Τεχνικών και των Ιδιωτικών Σχολών από όλη την Κύπρο.
2. Οι μελέτες πρέπει να είναι πρωτότυπες και η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις δέκα (10)
σελίδες. Οπωσδήποτε είναι απαραίτρητο το περιεχόμενο να ανταποκρίνεται στον τίτλο
του θέματος.
3. Στο πάνω μέρος κάθε μελέτης, αντί του ονόματος, θα αναγράφεται ένας τετραψήφιος
αριθμός και ένα ρητό. Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το
μαθητή, θα είναι εσώκλειστα σε φάκελο, που εξωτερικά θα έχει τον ίδιο αριθμό και το ίδιο
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ρητό που υπάρχει στη μελέτη. Καλό είναι να αναγράφεται και το σχολείο και η τάξη του
μαθητή.
4. Στις καλύτερες μελέτες θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:
Α. Πρώτο βραβείο………………

€ 500

Β. δεύτερο βραβείο.……………

€ 400

Γ. τρίτο βραβείο..………………. € 300
Δ. Έπαινος: δίπλωμα συμμετοχής και ενθύμιo

5. Παρακαλούμε να μην εμφανίζεται πάνω στην εργασία του μαθητή ή στο φάκελό της
ό,τιδήποτε δηλωτικό της ταυτότητας του παιδιού ή του σχολείου.

6. Οι μελέτες πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 31 Mαρτίου, 2014.

7. Στο φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται,
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ»
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - Τ.θ. 25572, 1310 ΛΕΥΚΩΣIΑ
8. Τις μελέτες θα κρίνει επιτροπή που θα ορισθεί από το Δήμο Κερύνειας
και αυτές θα παραμείνουν στο Δήμο.
9. Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 2 (δύο) μέχρι 5 (πέντε) εργασίες.
10. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους εσάς που στηρίζετε το
διαγωνισμό του Δήμου μας, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά ιδιαίτερα τους μάχιμους
εκπαιδευτικούς, που με την ευσυνειδησία τους κρατούν ζωντανό το θεσμό.
Και φέτος καλούμε τους εκπαιδευτικούς μας να ενημερώσουν τα παιδιά έγκαιρα, να τα
ενθαρρύνουν να λάβουν μέρος σ’ αυτόν, αφού έχουν ενδεικτικό υλικό στη διάθεσή τους,
καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, για να το μετατρέψουν σε μια δημιουργική
εργασία.
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Εκτός από την ενθάρρυνση και την ενημέρωση η μόνη βοήθεια που ζητούμε από σας, αγαπητοί
συνάδελφοι, είναι να μαζέψετε τις εργασίες και να τις στείλετε στο Δημαρχείο της Κερύνειας μέσα
στις προθεσμίες που ορίζονται.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (προς τους διαγωνιζόμενους):
Η ιστοσελίδα μας σάς προσφέρει ενδεικτική βιβλιογραφία (παραπομπές στη σχετική
βιβλιογραφία και επιλογή κειμένων με τη μορφή PDF) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη
μελέτη και έρευνά σας.
Η ανάπτυξη του θέματος σάς προτείνουμε να συνδυάζει στοιχεία: Ι. από τις πηγές (βιβλιογραφία,
διαδικτυακό υλικό) και ΙΙ. από την προσωπική σας έρευνα μέσα από συνεντεύξεις σχετικά με
μαρτυρίες φίλων ή/και συγγενών των κερυνειωτών αγνοουμένων.
Η έκταση της εργασίας σας δεν χρειάζεται να είναι πάνω από 10 (δέκα) σελίδες.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.
Δήμος Κερύνειας: τηλ. 22818040.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά οδόφραγμα Λήδρα Πάλας).
Τ.Θ. 25572, 1310 Λευκωσία • Τηλ. 22818040 • Φαξ: 22818228.
E–mail: kyreniamunicipality@cytanet.com.cy www.kyreniamunicipality.com

