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Θέµα: Συµµετοχή στον Μαθητικό ∆ιαγωνισµό SchoolLab
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, πληροφορείστε ότι ο ΜΚΟ SciCo-Cyprus σε
συνεργασία µε το British Council και µε χορηγό την εταιρεία ΚΕΑΝ διοργανώνουν για
πρώτη χρονιά στην Κύπρο τον µαθητικό διαγωνισµό SchoolLab, µια πρωτότυπη
διαδικτυακή πλατφόρµα δηµιουργίας και ανταλλαγής ιδεών για την επιστήµη, στην
οποία συµµετέχουν από κοινού µαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές. Ο µαθητικός
διαγωνισµός SchoolLab τρέχει ήδη σε Ελλάδα, Μάλτα και Μαλαισία µε µεγάλη
επιτυχία. Στην Κύπρο ο διαγωνισµός τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Μέσης
Εκπαίδευσης.
Πρωταρχικός στόχος και καινοτοµία του προγράµµατος SchoolLab η άµεση
αλληλεπίδραση µαθητών µε νέους ταλαντούχους ερευνητές (µέντορες) που
διεξάγουν έρευνα σε Πανεπιστήµια της χώρας. Οι µέντορες θα αναλάβουν
καθήκοντα καθοδηγητών κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Επιπλέον στόχοι του
διαγωνισµού είναι οι µαθητές να αναπτύξουν κριτική και δηµιουργική σκέψη καθώς
επίσης και τις απαραίτητες δεξιότητες για την επικοινωνία της επιστήµης στο ευρύ
κοινό.
Ο διαγωνισµός αυτός αφορά µαθητές Γυµνασίου και για να λάβουν µέρος χρειάζεται
αρχικά να δηµιουργήσουν, µε τη βοήθεια του καθηγητή τους, µια οµάδα 3-6 ατόµων.
Τα µέλη της οµάδας στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν ένα επιστηµονικό θέµα,
(φυσικό ή χηµικό φαινόµενο, νόµο, θεωρία ή έννοια, αξίωµα ή θεώρηµα), από τη
Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Μαθηµατικά, Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Γεωγραφία,
Γεωλογία, Τεχνολογία κλπ. Με την βοήθεια και συνεχή καθοδήγηση των µεντόρων,
οι µαθητές θα αναπτύξουν το θέµα τους, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθούν µε την
ερευνητική διαδικασία. Η επικοινωνία µαθητών και µεντόρων γίνεται µέσω της
διαδικτυακής πλατφόρµας του προγράµµατος ( www.school-lab.org/cy ).
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Ακολούθως βιντεοσκοπούν το θέµα τους µε οποιοδήποτε ευρηµατικό και κατανοητό
τρόπο. Το βίντεο, διάρκειας 3-5 λεπτών, µπορεί να περιλαµβάνει, για την ανάπτυξη
του θέµατος, ένα ή περισσότερα πειράµατα, ένα σύντοµο θεατρικό, ένα ποίηµα ή κάτι
τελείως διαφορετικό. Στη συνέχεια οι µαθητές θα πρέπει να αναρτήσουν το τελικό
τους βίντεο στην διαδικτυακή πλατφόρµα. Ακολουθεί ψηφοφορία η οποία γίνεται από
µια ειδική κριτική επιτροπή, αλλά και µε συµµετοχή των ίδιων των µαθητών. Η ειδική
κριτική επιτροπή αποτελείται από κορυφαίες προσωπικότητες του επιστηµονικού και
εκπαιδευτικού χώρου.
Η τελετή λήξης και η ανακοίνωση των νικητών του SchoolLab θα γίνει στο πλαίσιο
του Mediterranean Science Festival, ενός φεστιβάλ επικοινωνίας της επιστήµης, που
για πρώτη χρονιά πραγµατοποιήθηκε πέρυσι υπό την αιγίδα µάλιστα του Προέδρου
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. ∆ιοργανωτές του φεστιβάλ είναι ο ΜΚΟ SciCo-Cyprus
και το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας και συνδιοργανωτής ο Οργανισµός Νεολαίας
Κύπρου.
Το δώρο για τον µεγάλο νικητή (οµάδα µαθητών, εκπαιδευτικός και µέντορας) θα
είναι ένα ταξίδι στο Cheltenham Science Festival, το µεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήµης
στην Ευρώπη, µε όλα τα έξοδα πληρωµένα. Ακόµη, πλούσια δώρα, τα οποία και θα
ανακοινωθούν αργότερα στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού, θα δοθούν για τις οµάδες
του δεύτερου και τρίτου νικητή.
Η εγγραφή στο πρόγραµµα γίνεται µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας
(www.school-lab.org/cy). Τελευταία ηµεροµηνία των δηλώσεων συµµετοχής η
16η ∆εκεµβρίου 2016. Καταληκτική ηµεροµηνία ανάρτησης των βίντεο στην
πλατφόρµα του διαγωνισµού η 7η Φεβρουαρίου 2017.
Στα πλαίσια διάχυσης του διαγωνισµού SchoolLab µπορούν, αν το επιθυµούν οι
σχολικές µονάδες, να πραγµατοποιηθούν από αρµόδιους λειτουργούς του
προγράµµατος και επισκέψεις στα σχολεία.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την αρµόδια λειτουργό,
∆ρα Παναγιώτα ∆ηµοσθένους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση penydemcy@gmail.com .
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