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Μέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας  Δηµοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισµού  

World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET), εταιρικό µέλος της UNESCO  
         και µέλος της United Nations World Tourism Organization (UNWTO)   

              https://cyprustravelwriters.com/ 
 
 

«ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η τουριστική ανάπτυξη και προβολή των ορεινών Κοινοτήτων.  
Διακοπές κοντά στη φύση, τον πολιτισµό και τους ανθρώπους της Κύπρου» 

 
Με σκοπό τη δηµιουργία ενδιαφέροντος στους µαθητές/µαθήτριες στην προώθηση 
του τουρισµού, ως µέσου προσέλκυσης ταξιδιωτών και ανάπτυξης της κοινότητάς 
τους, ώστε µέσα από έρευνα, φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις, να µελετήσουν και 
να παρουσιάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής τους µε πρωτότυπες και 
καινοτόµες ιδέες, ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Συγγραφέων & Δηµοσιογράφων 
Τουρισµού σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), το Υφυπουργείο Τουρισµού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων και χορηγούς την Ελληνική Τράπεζα, τον Όµιλο Εταιρειών 
Ιάκωβος Φωτιάδης, την ΣΥΤΑ, την εταιρεία Blue Sky (Mountain Springs) Ltd, την 
FMW Financial Media Way και µε χορηγό επικοινωνίας το Ρ.Ι.Κ., προκηρύσσουν 
διαγωνισµό ανάµεσα στους/στις µαθητές/µαθήτριες της  Γ΄ τάξης του Γυµνασιακού 
Κύκλου των ακόλουθων σχολικών µονάδων: Γυµνάσιο Σολέας, Απεήτειο Γυµνάσιο 
Αγρού, Σχολή Οµόδους, Περιφερειακό Γυµνάσιο Λευκάρων, Εµπορική Σχολή Μιτσή 
Λεµύθου και Γυµνάσιο Πολεµίου. 
Σηµειώνουµε πως ο Δήµος Λευκάρων είναι ο χορηγός του Συνεδριακού Μεγάρου, για 
την τελική εκδήλωση απονοµής των βραβείων. 
 
 
Όροι διαγωνισµού: 
 
Α. 1. Συνθετική Μελέτη (συνθετική εργασία τύπου project) η οποία µπορεί να 
          περιλαµβάνει προβολή σε µορφή ppt, συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό ή βίντεο 
          που θα ανήκει στους µαθητές, συνδυασµός κειµένων-συνεντεύξεων- 
          φωτογραφιών κ.ά. 

2. Κάθε σχολική µονάδα δικαιούται να λάβει µέρος στο διαγωνισµό µε µία (1)  µόνο  
       συµµετοχή, η οποία θα πρέπει να είναι οµαδική (των 3 µέχρι 5 µαθητών/τριών).  
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3. Η µελέτη θα πρέπει να είναι γραµµένη σε γραµµατοσειρά Georgia µεγέθους 12 
και δεν θα υπερβαίνει τις 1800 λέξεις.  

4. Θα πρέπει επίσης να ακολουθεί την πορεία: (α) Γενική περιγραφή, (β) 
Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής µου, (γ) Εισηγήσεις. 

5. Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν οι µαθητές/τριες της Γ΄ 
Γυµνασίου. 

6. Κάθε συµµετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο δήλωσης 
συµµετοχής (Παράρτηµα Α), όπου θα περιγράφεται µε συντοµία το σκεπτικό 
ανάπτυξης της εργασίας, τα ονόµατα των συµµετεχόντων/συµµετεχουσών 
µαθητών/τριών και των καθηγητών/τριών τους, θα πρέπει να αποσταλούν 
ηλεκτρονικώς το αργότερο µέχρι τις 28.2.2022 στο: phivosni@cytanet.com.cy 
ή cyprustravelwriters@gmail.com 
 

Β. Ειδικότερα, οι µαθητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν µε πρωτότυπο τρόπο τις 
ευκαιρίες, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή τους και µέσα από την 
προβολή της να συµβάλουν και οι ίδιοι στην περαιτέρω αγροτουριστική ανάπτυξή της. 
  
Γ. Όλες οι συµµετοχές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά το αργότερο µέχρι την 
08 Απριλίου 2022 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: phivosni@cytanet.com.cy  
ή cyprustravelwriters@gmail.com    Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 671 860 
  
Γενικές πληροφορίες 
Την αξιολόγηση των έργων θα αναλάβει πενταµελής Επιτροπή που θα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους του Συνδέσµου Συγγραφέων & Δηµοσιογράφων Τουρισµού, του 
ΥΠΠΑΝ, του Υφυπουργείου Τουρισµού και του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων. 
 
Οι συµµετοχές από κάθε σχολική µονάδα θα παρουσιαστούν στις 3 Μαΐου 2022, σε 
ειδική τελετή, στο Συνεδριακό Μέγαρο του Δήµου Λευκάρων (η ηµεροµηνία είναι 
δυνατό ν’ αλλάξει λαµβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα υγειονοµικά µέτρα του 
Υπουργείου Υγείας). Σηµειώνεται, επίσης, ότι ο χρόνος παρουσίασης της κάθε 
οµαδικής εργασίας πρέπει να κυµαίνεται µέχρι ή/και µεταξύ των είκοσι-εικοσιπέντε 
λεπτών. 
 
Βραβεία 
Τα βραβεία θα ανακοινωθούν µετά από αξιολόγηση των συµµετοχών και θα 
περιλαµβάνουν: 
 

• Πρώτο βραβείο (Α΄ και Β΄ οµάδα µαθητών):   € 1.000 ευρώ 
• Δεύτερο βραβείο (Γ΄ και Δ΄ οµάδα µαθητών):   €    800 ευρώ 
• Τρίτο βραβείο ( Ε΄ και ΣΤ΄ οµάδα µαθητών ):  €    600 ευρώ  
• Τα χρηµατικά βραβεία θα µοιραστούν σε όλα τα παιδιά, ανάλογα µε τη θέση 
που θα πάρει η οµάδα τους, αφού ο στόχος είναι οµαδικός. 

• Θα προσφερθούν  διπλώµατα συµµετοχής και αναµνηστικές πλακέτες σε 
όλους/όλες τους/τις συµµετέχοντες/συµµετέχουσες  καθώς και στους/στις 
υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριές τους. 
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Σηµείωση 
Επιπλέον, σας αναφέρουµε πως οι βραβευµένες συµµετοχές δυνατό να αξιοποιηθούν 
από το Σύνδεσµο Συγγραφέων & Δηµοσιογράφων Τουρισµού, από το Υφυπουργείο 
Τουρισµού, από το Γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών, από το ΥΠΠΑΝ, από 
το χορηγό επικοινωνίας, το Ρ.Ι.Κ., ή άλλο τηλεοπτικό σταθµό ή και από την ίδια τη 
Σχολική Μονάδα, µε παρουσίασή τους σε εκδηλώσεις, ενηµερωτικές ηµερίδες, 
ιστοσελίδες, κ.ά., για σκοπούς ενηµέρωσης και προβολής, στο πλαίσιο δράσεων 
αγροτουριστικής ανάπτυξης. 
 
Τέλος, καλείστε να παροτρύνετε τους/τις µαθητές/τριες των σχολικών σας µονάδων, 
ώστε να λάβουν µέρος στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, ο οποίος αφορά την ποιότητα 
της ζωής τους, των οικογενειών τους, των κοινοτήτων τους. Είναι γνωστό ότι οι 
µαθητές/µαθήτριες, µέσα από το συµµετοχικό ρόλο σε οµαδική εργασία, αποκτούν  
γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες  που  αποτελούν το εφαλτήριο για το κοινωνικό, 
επιστηµονικό και επαγγελµατικό  τους µέλλον.  
 
Είµαστε βέβαιοι για την άψογη συνεργασία σας. 
 

 


