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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Προκήρυξη παγκύπριου μαθητικού διαγωνισμού
εικαστικής δημιουργίας
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία
με το Τμήμα Νεολαίας του Σωματείου «Θρησκευτική Ομάδα Λατίνων Κύπρου», προκηρύσσουν
παγκύπριο μαθητικό διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας, με στόχο να γνωρίσουν και να
εκτιμήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
την πολιτιστική κληρονομιά των Λατίνων, μια κληρονομιά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στο σύνολό της. Θέμα του εν λόγω διαγωνισμού είναι
«Τα αποτυπώματα του πολιτισμού των Λατίνων στην Κύπρο».
2. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς
του σχολείου σας που διδάσκουν το μάθημα της Τέχνης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εθελοντική και μπορεί να γίνει στον ελεύθερο
χρόνο των μαθητών/ριών ή κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του μαθήματος της Τέχνης,
όπου το θέμα προσφέρεται.
3. Τα καλύτερα έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση τον Ιούνιο του 2022, κατά τη διάρκεια των
εγκαινίων της οποίας θα βραβευθούν τα καλύτερα έργα ανά κατηγορία. Περισσότερες
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, επισυνάπτονται.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Κοιν.: Αντιπρόσωπο Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
ΠΘ,ΤΛ // ΠΘ,ΤΛ

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Παράρτημα
Οδηγίες:
1.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων,
Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου και διαφόρου τύπου. Θα υπάρχουν τρεις (3)
ηλικιακές κατηγορίες, Δημοτικό (Α΄- Γ΄ και Δ΄- Στ΄), Γυμνάσιο (Α΄- Γ΄), Λύκειο (Α΄- Γ΄).

2.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Τέχνης, να ενθαρρύνουν τους/τις
μαθητές/μαθήτριες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

3.

Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.

4.

Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό και τεχνική για να
ολοκληρώσουν το έργο τους. Τα έργα των μαθητών/ριών θα πρέπει να έχουν μέγεθος
Α3.

5.

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει μέχρι και ένα (1) έργο στην κατηγορία ατομικό
και ένα (1) έργο στην κατηγορία ομαδικό.

6.

Ο διαγωνισμός λήγει στις 8 Απριλίου 2022.

7.

Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να μελετήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα τη
Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων. Μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
http://www.latincatholicsofcyprus.com
και
το
κανάλι
https://youtube.com/user/latincatholicsofcy της Λατινικής κοινότητας, στα οποία είναι
αναρτημένο πλούσιο υλικό. Μεταξύ άλλων μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση:
α. Στην έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Οι Λατίνοι της Κύπρου», στην
οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορία της Λατινικής Θρησκευτικής ομάδας, την
ιστορική της διαδρομή και τη συμβολή της στην κυπριακή κοινωνία.
β. Στην έκδοση της Βουλής των Αντιπροσώπων «Οι Λατίνοι της Κύπρου», στην οποία οι
μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διεξέλθουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό που καλύπτει
τη μακραίωνη παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο μέσα από την προβολή της
κοινωνικής, πολιτιστικής και φιλανθρωπικής τους συνεισφοράς.
γ. Στα ολιγόλεπτα βίντεο παραγωγής ΡΙΚ, που προβάλλουν την ιστορία, τον πολιτισμό και
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Λατίνων.

8.

Τα έργα που θα επιλεγούν για κάθε σχολική μονάδα να αποσταλούν στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Διεύθυνση Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης (υπόψη κ. Μαρίας Θεοφάνους, ΕΜΕ Τέχνης) και Διεύθυνση Δημοτικής
Εκπαίδευσής (υπόψη κ. Τερέζας Λαμπριανού, ΕΔΕ Τέχνης), για τη Μέση και Δημοτική
Εκπαίδευση, αντίστοιχα, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, μέχρι τις 8
Απριλίου 2022 (αποδεικτικό στοιχείο θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου).
Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν.

9.

Μαζί με τα έργα, θα πρέπει να αποστέλλονται τα στοιχεία των διαγωνιζομένων,
σφραγισμένα σε φάκελο (ονοματεπώνυμο μαθητών/ριών, ονοματεπώνυμο υπεύθυνων
εκπαιδευτικών, τάξη, σχολείο). Παράλληλα, ο δημιουργός του έργου/οι δημιουργοί του
έργου θα πρέπει να υποβάλει/να υποβάλουν και ένα πολύ σύντομο σημείωμα, στο οποίο
να δίνονται πληροφορίες για το έργο που δημιούργησαν.

Κριτική Επιτροπή:
Η κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται από:
 Επιθεωρήτρια Τέχνης Μέσης Εκπαίδευσης,
 Επιθεωρήτρια Τέχνης Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 Σύμβουλο Τέχνης,
 Την Εκπρόσωπο της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων στη Βουλή των
Αντιπροσώπων,
 Δύο μέλη της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων
Βραβεία:
Σε όλους/ες τους/τις διαγωνιζόμενους/ες θα δοθούν τιμητικά διπλώματα. Στους/στις
διακριθέντες διαγωνιζόμενους/ες θα δοθούν βραβεία, τα οποία θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
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