Παγκύπριος Διαγωνισμός Παραμυθιού 2017-2018
με θέμα «Δημιουργώ με το Νερό»
Ο διαγωνισμός «Δημιουργώ με το Νερό» αφορά τη συγγραφή παραμυθιού με θέμα το νερό και
προκηρύσσεται με τη συνεργασία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και των Συμβουλίων
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.
Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ενασχόληση των μαθητών Δημοτικών Σχολείων με ένα από τα
βασικότερα φυσικά στοιχεία που υπάρχουν στον πλανήτη, το νερό. Απώτερος σκοπός είναι η
ευαισθητοποίηση των μαθητών στη σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού.
Προδιαγραφές παραμυθιού:
 Να είναι διαστάσεων Α5 (14,8 Χ 21), με αριθμό σελίδων από 24 μέχρι 30, συμπεριλαμβανομένης
της εικονογράφησης.
 Να είναι δαχτυλογραφημένο σε διάστημα 1,5 με γραμματοσειρά Arial και μέγεθος γραμμάτων 12.
 Να είναι εικονογραφημένο με ζωγραφιές από τα παιδιά του σχολείου που θα συμμετέχουν στον
διαγωνισμό. Δεν πρέπει να υπάρχουν γραμμένες φράσεις πάνω στις εικόνες.
 Το παραμύθι να είναι δεμένο με σπιράλ ή θερμοκόλληση.
 Στην τελευταία σελίδα του παραμυθιού να αναγράφονται τα ακόλουθα :
- Το όνομα του σχολείου
- Το όνομα του υπεύθυνου δασκάλου
- Τα ονόματα των παιδιών που εργάστηκαν για τη δημιουργία του.
Το παραμύθι που θα βραβευτεί θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΤΑΥ, των Συμβουλίων
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού
Νεανικού Βιβλίου ( ΚΣΠΝΒ).
Το παραμύθι που βραβεύτηκε κατά την περσινή σχολική χρονιά 2016-2017 με τίτλο ¨ο γέρο-σοφός, η
πηγή … και το μαύρο αυτοκίνητο¨ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ www.moa.gov.cy/wdd
Σημειώνεται ότι το παραμύθι που θα βραβευτεί θα γίνει προσπάθεια να εκδοθεί μέσω του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών και να κυκλοφορήσει σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.
Όροι συμμετοχής:
 Το κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει το
ενδιαφέρον του μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017 συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Δήλωση
Ενδιαφέροντος» (επισυνάπτεται).
 Η ομάδα συγγραφής και εικονογράφησης του παραμυθιού που θα εκπροσωπήσει το κάθε σχολείο
θα πρέπει να αποτελείται από 5 ή περισσότερα παιδιά.
 Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει ΜΟΝΟ με ένα παραμύθι.
 Το παραμύθι να παραδοθεί σε τρία έγχρωμα εκτυπωμένα αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή (σε DVD ή σε USB) στο πρόγραμμα που θα σελιδωθεί και όχι σε μορφή pdf.
 Τα παραμύθια που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν.
Κριτήρια Αξιολόγησης:
 Πρωτοτυπία παρουσίασης στην εξοικονόμηση νερού
 Φαντασία και έξυπνη πλοκή
 Χρήση πλούσιου λεξιλογίου
 Εικονογράφηση

Διαδικασία αξιολόγησης:
 Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από μέλη του
ΚΣΠΝΒ και θα επιλέξει τα δέκα καλύτερα παραμύθια.
 Τα δέκα παραμύθια που θα επιλεγούν από την πρώτη Επιτροπή αξιολόγησης, θα αξιολογηθούν
από τριμελή επιτροπή η οποία θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. Εκπρόσωπος Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου
2. Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
3. Εκπρόσωπος ΤΑΥ
 Από τα δέκα καλύτερα θα απονεμηθούν τρία βραβεία ως εξής:
o 1ο Βραβείο : Χρηματικό ποσό τριακοσίων ευρώ (€300).
o 2ο Βραβείο : Χρηματικό ποσό διακοσίων ευρώ (€200).
o 3ο Βραβείο : Χρηματικό ποσό εκατό ευρώ (€100).
 Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλα τα σχολεία που θα λάβουν μέρος.
Προθεσμίες:
 Δήλωση ενδιαφέροντος από σχολεία μέχρι 3 Νοεμβρίου 2017.
 Λήξη διαγωνισμού και παράδοση των παραμυθιών με το χέρι ή ταχυδρομικώς:
Το αργότερο μέχρι Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση Λεωφόρος
Κέννεντυ 100 Παλλουριώτισσα 1047, Λευκωσία πάνω στον οποίο θα αναγράφεται :

Προς Αρχείο : Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί, αλλά να τοποθετηθεί στο κιβώτιο προσφορών
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
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 Αξιολόγηση των παραμυθιών από την Πρώτη Επιτροπή Αξιολόγησης και ανάδειξη των δέκα
καλύτερων : Μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2018.
 Αξιολόγηση των δέκα καλύτερων από τη Δεύτερη Επιτροπή Αξιολόγησης και ανάδειξη του πρώτου
Παγκύπρια: Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.
 Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν αρχές Μαρτίου στις ιστοσελίδες του ΤΑΥ, των Συμβουλίων
Υδατοπρομήθειας και του ΚΣΠΝΒ.
 Απονομή των βραβείων: Στην καθιερωμένη Εκδήλωση του ΤΑΥ στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Ημέρας Νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018 στα Γραφεία του ΤΑΥ
στη Λευκωσία.

Δημιουργώ με το νερό
2017-2018
Δήλωση Ενδιαφέροντος
Η παρούσα Δήλωση να υποβληθεί συμπληρωμένη στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
το αργότερο μέχρι 3 Νοεμβρίου 2017 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
email : mpostekki@wdd.moa.gov.cy
Σχολείο: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Όνομα Διευθυντή/ τριας : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Τηλέφωνο σχολείου: ………………………………………………………………………………….……………….…………. Φαξ σχολείου:…………………….…………….…………………………………………………
E-mail σχολείου: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………..
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός:……………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Τηλέφωνο (κατά προτίμηση κινητό): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
E-mail εκπαιδευτικού: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………..
Για ενημέρωσή σας ότι έχει παραληφθεί η Δήλωση συμμετοχής σας, θα επιβεβαιώνεται
το αργότερο εντός μίας εβδομάδας, από Λειτουργό του ΤΑΥ, η παραλαβή της Δήλωσής
σας. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε ξανά μαζί μας.
Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Ματθοπούλου –
Ποστεκκή στο τηλ. 22609270.

