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Πραγματοποιήθηκε η Τελετή Βράβευσης του Α´ Παγκύπριου Διαγωνισμού
σχετικά µε θέματα που άπτονται της διαφάνειας και της καταπολέμησης της
διαφθοράς
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΑΝ), πραγματοποίησε, σήμερα στο Υπουργείο, Τελετή Βράβευσης
μαθητών/μαθητριών του Α΄ Παγκύπριου Διαγωνισμού σχετικά με θέματα που άπτονται
της διαφάνειας και της καταπολέμησης της Διαφθοράς, στο πλαίσιο των δράσεων της
Συντονιστικής Διατμηματικής Επιτροπής.
Στόχος του εν λόγω Διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών για
θέματα της Διαφθοράς. Η δράση αυτή εμπίπτει στον πρώτο πυλώνα δράσεων, στη δέσμη
4 του Εθνικού Οριζοντίου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς.
Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος
Προδρόμου τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, ως ο κύριος
φορέας διαπαιδαγώγησης και γνωστικής, ψυχολογικής και πνευματικής ανάπτυξης των
νέων, στοχεύει στην καλλιέργεια των αρχών και των αξιών που θα θωρακίσουν ηθικά
τους αυριανούς πολίτες μας και κατ’ επέκταση την κοινωνία μας, απέναντι στη μάστιγα
της διαφθοράς.
Επισήμανε, επίσης, ότι βασικό μέλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι οι
εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους να εμφυσήσουν έγκαιρα στα παιδιά τις

αξίες της ηθικής, της διαφάνειας και της ακεραιότητας, αξίες, οι οποίες ισοδυναμούν με
τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά, προωθούν την αξιοπρέπεια και την κοινωνική
δικαιοσύνη και είναι απαραίτητες για την αρμονική συμβίωση, την ανάπτυξη και συνεχή
πρόοδο και ευημερία του ανθρώπου. Αισθανόμαστε ικανοποίηση, ανέφερε τέλος ο
Υπουργός Παιδείας, διότι η Πολιτεία μας ξεκινώντας από τη διαμαρτυρία και την
αμφισβήτηση, περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης μίας συλλογικής αντίδρασης,
μέσα από οργανωμένη δράση που οδηγεί στον μεγάλο στόχο για πάταξη και αποτροπή
της διαφθοράς.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης τόσο η Πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου,
όσο και η Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Όνειρο Ζωής», δρ Ζωή Νικολάου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με το θέμα της
Διαφθοράς, όπως επίσης και για τη δράση και συμβολή του ιδρύματος «Όνειρο Ζωής».
Στη συνέχεια, η Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης δρ Πόλα Χατζηνεοφύτου ανέπτυξε το
σκεπτικό της βράβευσης και ακολούθησε η βράβευση των μαθητών/μαθητριών στις
διάφορες κατηγορίες. Οι μαθητές/μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε έξι (6)
κατηγορίες:

Ποίημα,

Διήγημα

ή

Παραμύθι,

Άρθρο,

Πολυτροπικό

κείμενο,

Τραγούδι/Εικαστική Δημιουργία/Δραματοποίηση και Συνέντευξη.
Βασικά κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν στο περιεχόμενο της εργασίας, στη γλωσσική
ποιότητα της εργασίας, καλαισθησία, πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και αυθεντικότητα.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται από το Υπουργείο στα μέλη των κριτικών επιτροπών,
τα οποία δέχτηκαν με χαρά την πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής να συμβάλουν
στην αξιολόγηση των έργων.

