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Διευθυντές/ντριες
Γυμνασίων, Λυκείων, Εξατάξιων Γυμνασίων, Τεχνικών Σχολών
Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ: 6ος Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας – Ψηφιακό Πρωτάθλημα
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα για να σας ενημερώσω ότι ο Ψηφιακός Πρωταθλητής
Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού́, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού́, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
άλλοι φορείς1 συνδιοργανώνουν για Έκτη συνεχή́ χρονιά́ το Ψηφιακό́ Πρωτάθλημα στην
Κύπρο.
Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής διορίζεται από́ κάθε Κράτος Μέλος για να βοηθήσει να
προωθηθούν τα οφέλη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η ανάγκη για τη δημιουργία του
θεσμού́ του Ψηφιακού́ Πρωταθλητή́ προήλθε μετά από́ αίτημα του Ευρωπαϊκού́
Συμβουλίου, προς τον Πρόεδρο Barroso, για επιτάχυνση της δημιουργίας της Ενιαίας
Ψηφιακής Αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά́ με τη δράση και ενέργειες του
Ψηφιακού́ Πρωταθλητή́, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.cyprusdigitalchampion.gov.cy/ .
Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα είναι Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας (Δεκέμβριος 2018 –
Ιούνιος 2019) που στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και να ενθαρρύνει,
να καλλιεργήσει και να προάγει την ανοιχτή καινοτομία σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά
πρόσωπα / ομάδες, νεοφυείς, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έργα που
υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες:
i. Χρήση της τεχνολογίας για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή/και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών ή
περιβαλλοντικών ζητημάτων).
ii. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών που να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας (π.χ.,
eCommerce, FinTech, e-Learning, Artificial Intelligence, Smart Cities, e-Governance, eHealth, κτλ.)
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CITEA, Cyprus Computer Society (CCS), Enterprise Europe Network (EEN), Cyprus Chapter of AIS

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί επίσης στο να προωθήσει νέες τάσεις στην παγκόσμια
βιομηχανία, μέσα από ειδικά βραβεία σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογιών αιχμής οι
οποίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες στην Κύπρο.
Το αντικείμενο του Ψηφιακού Πρωταθλήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία
των συμμετεχόντων αλλά ως κοινή παράμετρος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με
τη Ψηφιακή Ατζέντα και η ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου ή λειτουργικού πρωτοτύπου ή
ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας.
Η τελική ημερομηνία υποβολής της περίληψης των προτάσεων, για συμμετοχή́ στο
Διαγωνισμό́, είναι η 20η Μαΐου 2019. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 08 Μαρτίου 2019, τότε κάθε επιτυχημένη πρόταση
θα τύχει καθοδήγησης από μέντορα, μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό είναι πάνω σε εθελοντική βάση και στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών.
Το Ψηφιακό́ Πρωτάθλημα έχει τρεις κατηγορίες:
 Κ1. Μαθητική́ Επιχειρηματικότητα
 Κ2. Φοιτητική́ Επιχειρηματικότητα
 Κ3. Αναπτυξιακή́ Επιχειρηματικότητα
Σημειώνεται ότι από την φετινή σχολική χρονιά, στην κατηγορία Κ1, έχουν δικαίωμα
συμμετοχής και οι μαθητές/τριες των Γυμνασίων.
Ο σκοπός του Ψηφιακού́ Πρωταθλήματος προβλέπεται να επιτευχθεί́ με:
 παροχή́ εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων
μοντέλων, πρωτότυπων, ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών (ανάλογα με την
κατηγορία των συμμετεχόντων), που θα συνάδουν με το θεματολόγιο της Ψηφιακής
Ατζέντας, και
 βράβευση των προτάσεων που θα διακριθούν σε κάθε κατηγορία.
Τα βραβεία που αθλοθετούνται για την κατηγορία της μαθητικής επιχειρηματικότητας είναι:
 Πρώτο Βραβείο:
o €2000,
o (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στον καθηγητή/καθηγήτρια που λειτούργησε
σαν μέντορας της ομάδας,
o (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το σχολείο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
o επιλογή́ μιας υποτροφίας ανά́ μέλος ομάδας από́ την λίστα των διαθέσιμων
προπτυχιακών υποτροφιών2
 Δεύτερο Βραβείο:
o €1000,
o (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στον καθηγητή/καθηγήτρια που λειτούργησε
σαν μέντορας της ομάδας,
o (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το σχολείο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
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Για τη λίστα των υποτροφιών οι συμμετέχοντες παραπέμπονται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού́:
http://web.cut.ac.cy/digitalchampion και στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού́ Πρωταθλητή́ της Κύπρου:
http://www.cyprus-digitalchampion.gov.cy



o επιλογή́ μιας υποτροφίας ανά́ μέλος ομάδας από́ την λίστα των διαθεσίμων
προπτυχιακών υποτροφιών2
Τρίτο Βραβείο:
o €500,
o (αν ισχύει) πλακέτα διάκρισης στον καθηγητή/καθηγήτρια που λειτούργησε
σαν μέντορας της ομάδας,
o (αν ισχύει) σημαία διάκρισης για το σχολείο στο οποίο ανήκει η ομάδα, και
o επιλογή́ μιας υποτροφίας ανά́ μέλος ομάδας από́ την λίστα των διαθεσίμων
προπτυχιακών υποτροφιών2

Τα βραβεία είναι προσωπικά́, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα
βραβεία. Σε περίπτωση που κάποιο βραβείο δε γίνει αποδεκτό́ από́ τους διακριθέντες, ο
Ψηφιακός Πρωταθλητής έχει δικαίωμα να το μεταφέρει σε επιλαχόντες συμμετέχοντες.
Σημειώνεται ότι οι νικητές θα διαλέξουν από́ τις διαθέσιμες υποτροφίες με αυστηρή́ σειρά́
προτεραιότητας που θα οριστεί́ με την σειρά́ κατάταξής τους και οι υποτροφίες θα
διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως.
Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και δικαίωμα συμμέτοχης για τον διαγωνισμό́ μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα http://web.cut.ac.cy/digitalchampion.
Με σκοπό́ την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών για τον Διαγωνισμό́, μέλη της επιτροπής
του Ψηφιακού Πρωταθλήματος πρόκειται να επισκεφτούν τα σχολεία για διεξαγωγή́
ενημερωτικής παρουσίασης σχετικά́ με τον Διαγωνισμό́. Η παρουσίαση θα είναι διάρκειας
μίας διδακτικής περιόδου και παρακαλείστε όπως επιλέξετε μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν
να την παρακολουθήσουν αλλά́ και να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό́.
Ενημερωτική́ επιστολή́ σχετικά́ με την ημερομηνία και ώρα της παρουσίασης, καθώς και τα
στοιχεία του πανεπιστημιακού́ λειτουργού́ που θα επισκεφθεί το σχολείο σας θα σας
κοινοποιηθεί αργότερα μέσω του ηλεκτρονικού́ ταχυδρομείου του σχολείου σας.
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