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1. ΕΙΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σο Κζντρο Παραγωγικότθτασ (ΚΕΠΑ) τμιμα του Τπουργείου Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ (ΤΠΠ) προκθρφςςουν τον
7ο Διαγωνιςμό «Η Παραγωγικότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ».
Ο Διαγωνιςμόσ αποςκοπεί ςτθν εμπλοκι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε δραςτθριότθτεσ, που κα
τουσ δϊςουν τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με τθν ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ και τουσ
παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αναμζνεται να ςυμβάλουν ςτθ
διαμόρφωςθ από τουσ μακθτζσ, κετικισ ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ ωσ προσ τθν παραγωγικότθτα.
Σαυτόχρονα αναμζνεται θ επιτυχισ ζνταξθ του φετινοφ Διαγωνιςμοφ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ςχολικισ
χρονιάσ, όπωσ αυτοί ορίηονται από το Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ (ΤΠΠ) και
ςυγκεκριμζνα για τθν «Αειφόρο ανάπτυξθ και διαχείριςθ των πόρων».
Σο ειδικό αντικείμενο και οι απαιτιςεισ του Διαγωνιςμοφ για κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ
περιγράφεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 4.
Ο Διαγωνιςμόσ είναι προαιρετικόσ και αναμζνεται να διεξαχκεί ςτον ελεφκερο χρόνο των
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν ςχολεία Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Γυμνάςια, Λφκεια, Σεχνικζσ χολζσ) και ομάδεσ μακθτϊν τθσ Νζασ φγχρονθσ
Μακθτείασ, τόςο του δθμόςιου τομζα όςο και των αναγνωριςμζνων ςχολείων του ιδιωτικοφ
τομζα. Κάκε ςχολείο Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει ςτο
διαγωνιςμό με μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ, οι οποίεσ κα απαρτίηονται είτε από ολόκλθρο το
τμιμα είτε από παιδιά διαφόρων τμθμάτων, με μζγιςτο αρικμό ςυμμετοχισ 5-15 μακθτζσ.
Κάκε ςχολείο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να ςυμμετάςχει με μία ι περιςςότερεσ
ομάδεσ, με μζγιςτο αρικμό ςυμμετοχισ 5-15 μακθτζσ. Κάκε ομάδα μπορεί να αποτελείται από
παιδιά του ίδιου ι διαφορετικοφ τμιματοσ.

Σθν κάκε ςυμμετοχι κα ςυντονίηει ζνασ

εκπαιδευτικόσ. Μζχρι δφο επιπλζον εκπαιδευτικοί μποροφν να ςυμμετζχουν ζχοντασ
υποςτθρικτικό ρόλο.
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3. ΕΠΙΒΡΑΒΕΤΗ
Η ςυμμετοχι από κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ (Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια, Σεχνικζσ χολζσ, Νζα
φγχρονθ Μακθτεία) που κα ςυγκεντρϊςει τθν ψθλότερθ βακμολογία, και κα ξεπερνά το 90%,
κα λάβει χρθματικό βραβείο αξίασ €500. Όλεσ οι ςυμμετοχζσ κα επιβραβευκοφν ςε είδοσ με
υπθρεςίεσ ι προϊόντα, τα οποία κα γίνει προςπάκεια να εξαςφαλιςτοφν από χορθγοφσ. Επίςθσ,
ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ κα απονεμθκοφν πιςτοποιθτικά
ςυμμετοχισ. Η βράβευςθ κα γίνει ςτο πλαίςιο ειδικισ εκδιλωςθσ, που κα διοργανωκεί από το
ΚΕΠΑ ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.

4. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
4.1 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
4.1.1 Ειδικό αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ
Οι μακθτζσ κάκε διαγωνιηόμενθσ ομάδασ αναμζνεται να δθμιουργιςουν παραμφκι/ιςτορία ςε
ζντυπθ ι οποιαδιποτε άλλθ μορφι. Καλό κα ιταν θ ζκταςθ του παραμυκιοφ να είναι μεταξφ
1200-2000 λζξεων. Σο παραμφκι/ιςτορία κα πρζπει να βοθκά τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τθν
ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ

(τόςο τθσ ατομικισ παραγωγικότθτασ, όςο και τθσ

παραγωγικότθτασ ενόσ οργανιςμοφ ι μιασ επιχείρθςθσ), τουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν,
τουσ τρόπουσ βελτίωςισ τθσ και τα αποτελζςματα από τθν ψθλι ι χαμθλι παραγωγικότθτα ςε
ζναν οργανιςμό και ςτθν κοινωνία γενικότερα. Επίςθσ, το παραμφκι/ιςτορία κα πρζπει να
προβάλλει κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ωσ προσ τθν παραγωγικότθτα.
Σο παραμφκι/ιςτορία μπορεί να ςυνοδεφεται από οτιδιποτε ξεδιπλϊνει τθ δθμιουργικότθτα και
τθ φανταςία των παιδιϊν και κάνει τθν παρουςίαςθ του παραμυκιοφ ελκυςτικι ςτον αναγνϊςτθ.
Θα πρζπει να αξιοποιθκεί και να παρουςιαςτεί, είτε εντόσ (ςφνδεςθ με ςχολικό μάκθμα) είτε
εκτόσ διδακτικοφ χρόνου, εντόσ ι εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Οι εκπαιδευτικοί προτρζπονται να ςυηθτιςουν με τουσ μακθτζσ το κζμα τθσ παραγωγικότθτασ
και

να

ςυντονίςουν

τθ

ςυλλογικι

εμπλοκι

των

μακθτϊν

ςτθ

δθμιουργία

του

παραμυκιοφ/ιςτορίασ. Πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τθν παραγωγικότθτα μπορείτε να βρείτε ςτθν
παράγραφο 5.
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4.1.2 Διαδικαςία υμμετοχισ - Χρονοδιάγραμμα
τάδιο 1: Διλωςθ υμμετοχισ
Παρακαλϊ όπωσ το ζντυπο ςυμπλθρωκεί θλεκτρονικά, εκτυπωκεί, υπογραφεί και αποςταλεί ςτο
Κζντρο Παραγωγικότθτασ με τθλεομοιότυπο ςτον αρ. 22376872. Παράλλθλα να αποςταλεί και
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy ςε μορφι word.
τάδιο 2: Σελικι Τποβολι
Η τελικι υποβολι τθσ εργαςίασ πρζπει να γίνει το αργότερο μζχρι τισ 10 Απριλίου 2015 και να
περιλαμβάνει:
1) Σο ζντυπο τελικισ υποβολισ (Παράρτθμα ΙΙ). Να ςυμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να
αποςταλεί ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy
2) Σο παραμφκι ςε ζντυπθ μορφι και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD) εάν είναι δυνατόν. Να
αποςταλοφν ςτη διεφθυνςη, Κζντρο Παραγωγικότητασ, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωςία, με την
ζνδειξη «7οσ Διαγωνιςμόσ η Παραγωγικότητα ςτην Εκπαίδευςη», το όνομα του ςχολείου
και τον τίτλο του παραμυθιοφ.
3) Τποςτθρικτικό υλικό παρουςιάςεων και τρόπου χριςθσ του παραμυκιοφ (φωτογραφίεσ,
video, κτλ) ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD). Να αποςταλοφν ςτη διεφθυνςη, Κζντρο
Παραγωγικότητασ, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωςία, με την ζνδειξη «7οσ Διαγωνιςμόσ η
Παραγωγικότητα ςτην Εκπαίδευςη», το όνομα του ςχολείου και τον τίτλο του
παραμυθιοφ.
4.1.3 Αξιολόγθςθ
Η αξιολόγθςθ κα γίνει από τριμελι επιτροπι Λειτουργϊν του ΚΕΠΑ και του ΤΠΠ και κα βαςίηεται
ςτα κριτιρια που εμφανίηονται ςτον πίνακα 1:
Πίνακασ 1: Κριτιρια αξιολόγθςθσ - Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
α/α Περιγραφι Κριτθρίων

Βαρφτθτα
%

1

Ποικιλία, ςαφινεια και πειςτικότθτα των μθνυμάτων ςε ςχζςθ με τθν 50
παραγωγικότθτα

2

Δθμιουργικότθτα και πρωτοτυπία ςτθ ςυγγραφι και μορφι του 30

6

παραμυκιοφ.
3

Χριςθ και παρουςίαςθ του παραμυκιοφ

20

4.2 ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ και ΝΕΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ
4.2.1 Ειδικό αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ
Οι διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ κα πρζπει να ετοιμάςουν ζνα ευχάριςτο και ελκυςτικό παιχνίδι, το
οποίο κα ςτοχεφει ςε ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα (π.χ. μακθτζσ Δθμοτικοφ, μακθτζσ
Γυμναςίου, μακθτζσ Λυκείου ι μεγαλφτερεσ θλικίεσ). Σο παιχνίδι κα πρζπει να βοθκά τουσ
παίχτεσ να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ (τόςο τθσ ατομικισ παραγωγικότθτασ,
όςο και τθσ παραγωγικότθτασ ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ), τουσ παράγοντεσ που τθν
επθρεάηουν, τουσ τρόπουσ βελτίωςισ τθσ και τα αποτελζςματα από τθν ψθλι ι χαμθλι
παραγωγικότθτα ςε ζναν οργανιςμό ι ςτθν κοινωνία γενικότερα. Επίςθσ, επιδίωξθ μασ είναι να
προβάλλονται κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ωσ προσ τθν παραγωγικότθτα.
Από τουσ διαγωνιηόμενουσ απαιτείται να ετοιμάςουν:
 Οποιοδιποτε φυςικό αντικείμενο/εργαλείο ι θλεκτρονικό αρχείο χρειάηεται για το
παιχνίδι
 Κανόνεσ του παιχνιδιοφ (κακορίηουν τθ ςειρά, τα δικαιϊματα, τισ υποχρεϊςεισ και τα
επιτεφγματα του κάκε παίχτθ, τον αρικμό και τθν θλικία των παιχτϊν, το χϊρο
διεξαγωγισ, κ.α.)
 Περιγραφι των αποτελεςμάτων του κάκε παιχνιδιοφ ςε ςχζςθ με τα μθνφματα που δίνει
για τθν παραγωγικότθτα.
Σο παιχνίδι κα πρζπει να τφχει πλατιάσ διάδοςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Παραδείγματα παιχνιδιϊν που οι μακθτζσ κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν (χωρίσ αυτά να
είναι περιοριςτικά) είναι:
 Παιχνίδια επιδεξιότθτασ
 Επιτραπζηια παιχνίδια: χριςθ ταμπλό, πιόνια, ακολουκία πορείασ, κάρτεσ
 Βιντεοπαιχνίδια, θλεκτρονικά παιχνίδια
 Παιχνίδια τράπουλασ
 Ακλθτικά παιχνίδια
 κ.α.
Οι εκπαιδευτικοί προτρζπονται να ςυηθτιςουν με τουσ μακθτζσ το κζμα τθσ παραγωγικότθτασ
και να ςυντονίςουν τθ ςυλλογικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ δθμιουργία των παιχνιδιϊν. Πθγζσ
πλθροφόρθςθσ για τθν παραγωγικότθτα κα βρείτε ςτθν παράγραφο 5.
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4.2.2 Διαδικαςία υμμετοχισ - Χρονοδιάγραμμα
τάδιο 1: Διλωςθ υμμετοχισ
Όςοι ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτο Διαγωνιςμό καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν
θλεκτρονικά το ζντυπο ςυμμετοχισ (Παράρτθμα Ι) και να το αποςτείλουν θλεκτρονικά μζχρι τισ
31 Οκτωβρίου 2014 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy

τάδιο 2: Σελικι Τποβολι
Η τελικι υποβολι τθσ εργαςίασ πρζπει να γίνει το αργότερο μζχρι τισ 10 Απριλίου 2015 και να
περιλαμβάνει:
1) Σο ζντυπο τελικισ υποβολισ (Παράρτθμα ΙΙ) ςε θλεκτρονικι μορφι. Να αποςταλεί ςτην
ηλεκτρονική διεφθυνςη cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy
2) Οποιοδιποτε φυςικό αντικείμενο/εργαλείο ι θλεκτρονικό αρχείο απαιτείται για το
παιχνίδι (φωτογραφίεσ, video, κτλ). Να αποςταλεί ςε CD/DVD ςτη διεφθυνςη, Κζντρο
Παραγωγικότητασ, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωςία, με την ζνδειξη «7οσ Διαγωνιςμόσ η
Παραγωγικότητα ςτην Εκπαίδευςη» και το όνομα του ςχολείου.
3) Τποςτθρικτικό υλικό για τθ χριςθ και τθ διάδοςθ του κάκε παιχνιδιοφ. Να αποςταλεί ςε
CD/DVD ςτη διεφθυνςη, Κζντρο Παραγωγικότητασ, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωςία, με την
ζνδειξη «7οσ Διαγωνιςμόσ η Παραγωγικότητα ςτην Εκπαίδευςη» και το όνομα του
ςχολείου.

4.2.3 Αξιολόγθςθ
Η αξιολόγθςθ κα γίνει από τριμελι επιτροπι λειτουργϊν του ΚΕΠΑ και του ΤΠΠ και κα βαςίηεται
ςτα κριτιρια που εμφανίηονται ςτον πίνακα 2:

Πίνακασ 2: Κριτιρια αξιολόγθςθσ – Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
α/α Περιγραφι Κριτθρίων

1

Βαρφτθτα
%

Ποικιλία, ςαφινεια και πειςτικότθτα των μθνυμάτων ςε ςχζςθ με τθν 50
παραγωγικότθτα

8

2

Δθμιουργικότθτα και πρωτοτυπία των παιχνιδιϊν

30

3

Χριςθ και διάδοςθ των παιχνιδιϊν

20

5. ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ



Παράρτθμα IV «Η ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ»
Εκπαιδευτικι ταινία «Φοίβοσ ο Παραγωγικόσ», τθν οποία κα βρείτε μζςα
από τθν ιςτοςελίδα του ΤΠΠ (http://www.youtube.com/cymoec/) και τθν
ιςτοςελίδα του ΚΕΠΑ (www.mlsi.gov.cy/kepa)



Παιδικό βιβλίο «Μια παραγωγικι μζρα: Παρζα με τον Θραςφβουλο το
Θαυμαςτικό», το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα μασ
www.mlsi.gov.cy/kepa (ακολουκιςτε τθ διεφκυνςθ για το ζργο «Ενςωμάτωςθ
τθσ ζννοιασ τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ»)



Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Μια παραγωγικι μζρα», το οποίο κα βρείτε
αναρτθμζνο ςτο δεξί μζροσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ www.mlsi.gov.cy/kepa



Ιςτοςελίδα του ΚΕΠΑ www.mlsi.gov.cy/kepa. (Επιλζγοντασ από το αριςτερό
μενοφ το «Παραγωγικότθτα. Ζρευνα και Ανάπτυξθ» μπορείτε να «Μάκετε
για τθν παραγωγικότθτα» μζςα από ςυχνζσ ερωτιςεισ (FAQs).
Ακολουκϊντασ τθ διεφκυνςθ για το ζργο «Ενςωμάτωςθ τθσ ζννοιασ τθσ
παραγωγικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ» κα βρείτε πλθροφορίεσ για τουσ
προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ μασ

6.ΑΣΟΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ςχετικά με το Διαγωνιςμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με τθ
Χριςτιάνα Χριςτοδοφλου, Λειτουργό Παραγωγικότθτασ (cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy,
Σθλ: 22806119, Φαξ: 22376872)

