
Παράρτημα Α΄ 

 

Όροι διαγωνισμού:  

Επιλογή τόπων, μνημείων, αξιοθέατων, διαδρομών, δραστηριοτήτων (π.χ. Λεύκαρα – κέντημα, 

Γεροσκήπου – λουκούμια κ.λπ.) ή/ και οποιωνδήποτε ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

κοινότητας/του δήμου, που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ή ολοκληρωμένη πρόταση μίας 

τουριστικής ξενάγησης. 

Το τελικό προϊόν συμμετοχής το οποίο αναμένεται να παραχθεί από την επιλογή θέματος και τις 

εργασίες των συμμετεχόντων, μπορεί να είναι: 

α) Παρουσίαση PowerPoint (από 10 μέχρι 20 διαφάνειες), ή 

β) Πινακίδα (τοίχου ή κινητή, διαστάσεων  200cmΧ150cm τουλάχιστον) 

γ) Παραγωγή βίντεο διάρκειας 7΄- 10΄.  

 

Στο τελικό προϊόν συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

• Εντοπισμός και περιγραφή της θέσης της κοινότητας/του δήμου στον χάρτη της Κύπρου, 

χρησιμοποιώντας τις κατευθύνσεις του ορίζοντα.  

• Περιγραφή κύριων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της κοινότητας/του δήμου (π.χ. 

ορεινό/πεδινό έδαφος, παράκτια κοινότητα, διαρρέεται από ποτάμι κ.ά.). 

• Περιγραφή συνδέσεων δύο ή περισσότερων τόπων μεταξύ τους (π.χ. συνδέσεις της 

κοινότητας με τις γειτονικές κοινότητες ή με την πλησιέστερη πόλη, συνδέσεις σημείων κατά 

μήκος μιας διαδρομής ξενάγησης κ.ά.).  

• Παρουσίαση φωτογραφικού ή/και οπτικογραφημένου ή/και ηχητικού υλικού, μέρος του οποίου 

να προκύπτει από μία τουλάχιστον σχετική επίσκεψη (όπου είναι δυνατή η πραγματοποίηση 

επισκέψεων σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΥΠΠΑΝ και όλων των σχετικών μέτρων 

προφύλαξης από τον COVID-19). 

• Συγγραφή συνοδευτικών κειμένων (πληροφορίες για την κοινότητα/τον δήμο, οδηγίες 

διαδρομής, συνεντεύξεις κ.ά.). 

• Παρουσίαση παραδειγμάτων με εισηγήσεις ή/και δράσεις, που να καλλιεργούν την τουριστική 

συνείδηση (π.χ. διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, ζητήματα ασφάλειας και υγείας 

τουριστών, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, φιλοξενία κ.ά.). 

 

 

Προαιρετικά, μπορούν να περιλαμβάνονται: 

• Εικαστικές εργασίες, π.χ. έργα ζωγραφικής, γλυπτά, κατασκευές κ.ά., που να αναφέρονται 

στο επιλεγμένο θέμα. 

• Γεωγραφικά εργαλεία αναπαράστασης του χώρου, με συνοδευτικό υπόμνημα (π.χ. σχέδιο, 

αεροφωτογραφία, φωτοχάρτης, μοντέλο κ.ά.), για παρουσίαση πληροφοριών, 

γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, διαδρομών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην 

κοινότητα/στον δήμο. 

 

 



Σημειώνεται ότι, οι συμμετοχές θα πρέπει: 

• Να είναι ομαδικές (π.χ. συμμετοχή τμήματος ή συνεργασίας τμημάτων) και να τύχουν αρχικής 

αξιολόγησης από το σχολείο, ώστε να επιλεγούν και να αποσταλούν οι πιο κατάλληλες.  

• Να συνοδεύονται από το έντυπο δήλωσης συμμετοχής (Παράρτημα B), όπου θα 

περιγράφεται με συντομία το σκεπτικό ανάπτυξης της εργασίας.  

 

Γενικές πληροφορίες 

Ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν και να συνδυάσουν περιεχόμενο των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, ώστε να υποστηρίξουν την παραγωγή 

της τελικής πρότασης.  

Οδηγίες χρήσης Google Earth, αποκοπής αεροφωτογραφίας, δημιουργίας φωτοχάρτη, και 

μέτρησης αποστάσεων στο Google Earth, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

μαθήματος της Γεωγραφίας. 

Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 

εθελοντική.  

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

young_guides@visitcyprus.com, το αργότερο μέχρι τις 16 Απριλίου 2021. Η αποστολή μπορεί 

να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με wetransfer, σε περιπτώσεις αρχείων μεγάλου 

όγκου (www.wetransfer.com). 

Στην περίπτωση που η συμμετοχή αφορά σε δημιουργία πινακίδας, τότε αναμένεται να 

αποσταλούν φωτογραφίες ολόκληρης, αλλά και μερών της πινακίδας, όπου να φαίνονται 

ευδιάκριτα οι εργασίες, μαζί βέβαια με οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό. 

Την αξιολόγηση των έργων θα αναλάβει Επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του 

ΥΠΠΑΝ και του Υφυπουργείου Τουρισμού.  

Τα βραβεία θα ανακοινωθούν και θα απονεμηθούν περί τα τέλη Μαΐου 2021 και θα 

περιλαμβάνουν:  

• Επιχορηγημένη ψυχαγωγική εκδρομή, σε χώρο που θα ανακοινωθεί, για τις τάξεις που θα 

κερδίσουν τα τρία πρώτα βραβεία.  Η εκδρομή θα περιλαμβάνει γεύμα για όλα τα παιδιά και 

τους/τις εκπαιδευτικούς τους.* 

• Αναμνηστική πινακίδα με το λογότυπο του προγράμματος, η οποία θα αναρτηθεί στον χώρο 

των τριών βραβευθέντων σχολείων. 

• Αναμνηστικό δωράκι για κάθε παιδί που θα συμμετέχει. 

(*Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ψυχαγωγικής εκδρομής λόγω περιοριστικών 

μέτρων προφύλαξης από τον COVID-19, το βραβείο θα αντικατασταθεί με χορηγία ποσού στη σχολική 

μονάδα.) 

Επιπλέον, τα σχολεία θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι βραβευμένες συμμετοχές πιθανόν να 

αξιοποιηθούν από το ΥΠΠΑΝ, το Υφυπουργείο Τουρισμού, την κοινότητα/τον δήμο ή και το ίδιο 

το σχολείο, με παρουσίασή τους σε εκδηλώσεις, ενημερωτικές ημερίδες, ιστοσελίδες, κ.ά., για 

σκοπούς ενημέρωσης και προβολής, στο πλαίσιο δράσεων τουριστικής ανάπτυξης. 


