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Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού «Δράση για την Ενέργεια»
για το σχολικό έτος 2018-2019
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργάνωσαν φέτος για πρώτη φορά τον Παγκύπριο
Διαγωνισμό «Δράση για την Ενέργεια».
Το Τμήμα μας συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση στα πλαίσια των ευρύτερων δραστηριοτήτων
του για προώθηση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με σημαντικά τεχνολογικά
προβλήματα, όπως αυτό της Ενέργειας, και μπαίνουν στη διαδικασία σχεδιασμού, επίλυσης
προβλημάτων και ανάπτυξης κριτικής σκέψης μέσα από ομαδική εργασία και συνεργατικότητα.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου 2019
με την παρουσίαση των κατασκευών/αφισών στην κρητική επιτροπή. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019
έγινε στη Πανεπιστημιούπολη η τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων όπου απονεμήθηκαν
βραβεία και αναμνηστικές πλακέτες στις εξής ομάδες ανά κατηγορία:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Γ)
• 1° Βραβείο - Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, €100,00
• 1° Βραβείο - Γυμνάσιο Νεάπολις, €100,00
• 3° Βραβείο - Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς, €50,00
ΛΥΚΕΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Λ)
• 1° Βραβείο - Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, €100,00
• 2° Βραβείο - Λύκειο Απ. Βαρνάβα, €75,00
• 3° Βραβείο - Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου, €50,00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Σχεδίαση Αφίσας)
• 1° Βραβείο - Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας, €30,00
Το Τμήμα με μεγάλη χαρά συγχαίρει τους μαθητές που διακρίθηκαν με τα βραβεία τους και
ταυτόχρονα στέλνει ένα μεγάλο «μπράβο» σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό για τη διάθεση που είχαν να εμπλακούν σε μία τέτοια διαδικασία και τις επιπλέον ώρες
που αφιέρωσαν. Επίσης, ως Τμήμα ευχαριστούμε θερμά το Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας για τη μακρόχρονη και εποικοδομητική συνεργασία σε διάφορες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Ευχόμαστε αυτή η συνεργασία αλλά και ο διαγωνισμός «Δράση για την Ενέργεια» να
συνεχιστούν με κοινό στόχο την εξοικείωσή των μαθητών με πιο σύνθετες διαδικασίες επίλυσης
προβλημάτων σε θέματα τεχνολογίας, αλλά και την ευρύτερη ευαισθητοποίηση τους για το
περιβάλλον.
Τέλος Ανακοίνωσης
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