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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  - Διαγωνισμός Κατασκευής ενός Επιτραπέζιου Παιγνιδιού 

 

Διαγωνισμός: Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, 

αγόρια και κορίτσια. 

Στόχος:  Δημιουργούμε ένα επιτραπέζιο που ενδιαφέρει αγόρια και κορίτσια 

 
Δικαίωμα συμμετοχής:  
 
Ομαδική συμμετοχή, σε προαιρετική βάση, από όλα τα παιδιά τμήματος Ε΄ ή  Στ΄ 
τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία.  Οι κατασκευές των 
παιγνιδιών θα προέρχονται μέσα από την ύλη της Ε΄ - Στ΄ τάξης. 
 
 
O διαγωνισμός:  
 
Αγαπητά μας παιδιά, 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνωρίζει ότι το παιγνίδι είναι ο πρώτος και 
πιο ευχάριστος τρόπος μάθησης για ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι.  Τα παιγνίδια ως 
αντικείμενα και ως διαδικασία δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τον 
κόσμο, να παίξουν με άλλα παιδιά και να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους.   
 
Αρκετά, όμως, παιγνίδια μπαίνουν σε ράφια καταστημάτων με βάση κάποια 
στερεότυπα. Δηλαδή, σε ράφια μόνο για αγόρια ή μόνο για κορίτσια.  Άλλα 
προωθούν την ιδέα του πολέμου ή της μάχης κι άλλα την ιδέα ότι τα κορίτσια είναι 
μόνο για κούκλες με ωραία φορέματα. Αρκετά παιγνίδια από αυτά προσελκύουν το 
ενδιαφέρον μόνο για λίγο, γιατί ουσιαστικά καμιά συγκίνηση δεν προσφέρουν, ώστε 
να θέλετε να την μοιραστείτε με άλλα παιδιά ή μεγάλους, καμία πρόκληση που να 
ακονίζει το μυαλό σας και να δημιουργεί ευκαιρίες για να παίξετε ξανά και ξανά με το 
ίδιο παιγνίδι. 
 
Σας προσκαλούμε-προκαλούμε να ετοιμάσετε ένα παιγνίδι, ομαδικά, στο πλαίσιο του 
μαθήματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.  Το παιγνίδι αυτό πρέπει να ενδιαφέρει 
τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια.  Δεν πρέπει τα χρώματα ή τα αντικείμενα να 
προσελκύουν μόνο τα αγόρια ή τα κορίτσια. 
 
Τα παιγνίδια αυτά πρέπει να χωράνε σε ένα χάρτινο κουτί παπουτσιών. Η 
διακόσμηση του κουτιού, ο τίτλος του παιγνιδιού και οι οδηγίες για το ομαδικό αυτό 
παιγνίδι πρέπει να προσελκύουν τα παιδιά είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια.  Οι οδηγίες 
πρέπει να είναι απλές. Το παιγνίδι μπορεί να είναι προσαρμογή ενός γνωστού 
παιγνιδιού όπως το «φιδάκι»  ή τελείως πρωτότυπο.  Είναι καλό να αξιοποιηθούν 
ανακυκλώσιμα υλικά.  
 
Τα παιγνίδια αυτά, αν η τάξη σας θέλει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό «Φτιάχνουμε 
παιγνίδια για όλα τα παιδιά» πρέπει να κατασκευαστούν στο μάθημα του Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας.  Από κάθε σχολείο μπορείτε να στείλετε ομαδικές συμμετοχές όσες 
και τα τμήματα του σχολείου σας στην Ε΄ και Στ΄ τάξη, αφού δώσετε ένα όνομα στην 
ομάδα σας και το όνομα του σχολείου σας.  
 
Για τυχόν απορίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να  αποστείλουν e-mail στο 
isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy . 
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Κριτήρια αξιολόγησης Επιτραπέζιου Παιγνιδιού 

από μαθητές/μαθήτριες Ε΄- Στ΄ τάξης (ομαδική δημιουργία) 
 

Το παιγνίδι θα πρέπει:  
 

1. Να είναι κατάλληλο και για αγόρια και για κορίτσια.  

2. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας που θα καθορίζει η ομάδα 

των δημιουργών. 

3. Να είναι εύκολο και ασφαλές στη χρήση (εργονομία). 

4. Να είναι διασκεδαστικό και ενδιαφέρον για τους χρήστες, αγόρια και κορίτσια.  

5. Να έχει χαμηλό κόστος και να αξιοποιεί επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. 

6. Να είναι ελαφρύ και εύκολο στη  μεταφορά.  

7. Να μπορεί να αποθηκευτεί σε κουτί περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού 

παπουτσιών. 

8. Να σχετίζεται με την ύλη του εν λόγω μαθήματος. 

Το κουτί του παιγνιδιού θα πρέπει:  
 

1. Να έχει περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών. 

2. Να είναι διακοσμημένο και ελκυστικό.  

3. Να αναγράφεται στο κάτω δεξιό μέρος του πώματος ΜΟΝΟ το όνομα της 

ομάδας και ΟΧΙ το σχολείο ή τα ονόματα των παιδιών.  

4. Να περιέχει απλές οδηγίες χρήσης. 

5. Να περιέχει συμπληρωμένη την επιστολή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας με 

τα στοιχεία των παιδιών σε κλειστό φάκελο, ΧΩΡΙΣ τη σφραγίδα του σχολείου, 

αλλά ΜΟΝΟ με το όνομα της ομάδας.   

Το παιγνίδι της κάθε ομάδας θα πρέπει να παραδοθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

μέχρι τις 28/02/2018  . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  - Διαγωνισμός δημιουργίας ενός σύντομου βίντεο 

 (ομαδικό) 

 

Διαγωνισμός: Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά,  

αγόρια και κορίτσια. Δημιουργούμε ένα βίντεο 

 
Δικαίωμα συμμετοχής: Ομάδα, η οποία να αποτελείται από δύο ως πέντε 
μαθητές/μαθήτριες του  ίδιου σχολείου με τη συνδρομή/υποστήριξη υπεύθυνου/ης 
εκπαιδευτικού του σχολείου, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η 
γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων όλων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 
 
Ο διαγωνισμός:  
 
Το βίντεο πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά ή/και εφήβους ή/και ενήλικες με βάση τη 
θεματική  «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά». 
 
Η διάρκεια του βίντεο πρέπει να είναι 2 μέχρι 3 λεπτά. 
 
To βίντεο πρέπει να σταλεί σε μορφή mp4.  Θα πρέπει να φυλαχθεί και σε μορφή 
που να επιτρέπει μικρή τροποποίηση, αν παραστεί ανάγκη. 
 
To βίντεο θα πρέπει να αποσταλεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στην ταχυδρομική 
διεύθυνση Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία. Το βίντεο μαζί με όλα τα συνημμένα Έντυπα 
Συγκατάθεσης Γονέων (σάρωση με pdf, μετά την υπογραφή και τη συμπερίληψη της 
υπογραφής του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) θα πρέπει να σταλούν σε ένα dvd μέσω 
συστημένου ταχυδρομείου από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και συνοπτικό 
κατάλογο με τον αριθμό και τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης διαλόγων ή υποτίτλων, αυτοί πρέπει να είναι στα ελληνικά. 
 
Στο τέλος του βίντεο, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται τα εξής:  
 

 τα στοιχεία του Διαγωνισμού  
«Διαγωνισμός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την παραγωγή σύντομου βίντεο 
Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, σχολική χρονιά 2017-2018»,  

 οι συντελεστές και  

 το σχολείο. 
  
Επίσης, πρέπει να γίνονται αναφορές σε πηγές και άδειες χρήσης. 
 
Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η συναίνεση των κηδεμόνων των παιδιών για τη 
συμμετοχή τους στο βίντεο (μέσω σχετικής φόρμας συγκατάθεσης που χρειάζεται να 
υπογράψουν). Τα δικαιώματα χρήσης του βίντεο παραχωρούνται στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση για εκπαιδευτική αξιοποίηση και ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού.  
 
Κάθε σχολείο δικαιούται να υποβάλει στον Διαγωνισμό περισσότερες από μία 
συμμετοχές.  Κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο ομαδική συμμετοχή. 
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Κάθε ομάδα συμμετοχής θα υποστηρίζεται  από έναν/μία υπεύθυνο/υπεύθυνη 
εκπαιδευτικό. 
 
Τονίζεται ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τους/τις μαθητές/μαθήτριες και ο ρόλος 
του/της εκπαιδευτικού να είναι υποβοηθητικός.  
 
Για την αξιολόγηση των συμμετοχών θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης.  Κατά την 
αξιολόγηση, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της: 
 

 κατά πόσο η κάθε πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
(ημερομηνία υποβολής, συμπληρωμένη αίτηση, τα έντυπα Συγκατάθεσης 
Γονέων/Κηδεμόνων όλων των παιδιών που συμμετέχουν, διάρκεια βίντεο 
μέχρι 3΄, θέμα σχετικό με την προκήρυξη του Διαγωνισμού),  

 την πληρότητα της πρότασης,  

 το περιεχόμενο και τα μηνύματα του βίντεο,  

 τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία της ιδέας και του σεναρίου,  

 τη σκηνοθεσία,  

 την κινηματογράφηση και το μοντάζ.  
 

Ιδέες για σύντομα βίντεο μπορούν να αντλήσουν οι μαθητές/μαθήτριες από καλές 
πρακτικές από διαγωνισμούς που διοργανώθηκαν από το Π.Ι. με θέμα το ασφαλές 
διαδίκτυο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/drastiriotites_diagonismoi.html). 
 

Το υλικό της καθηγήτριας Δήμητρας Κογκίδου από παρόμοιο διαγωνισμό που 
διοργανώθηκε κατά το έτος 2016-2017 για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, μπορεί να δώσει έναυσμα για σκέψη στους/στις μαθητές/μαθήτριες: 
 
http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/panellinios-mathitikos-
diagonismos-psifiakis-dimiourgias-ola-ta-paixnidia-gia-ola-ta-paidia 

 

όπως και η παρουσίαση της δρος Σοφίας Παπαδημητρίου «Δημιουργία βίντεο στο 

σχολείο» που παρουσιάζει βήματα από την ιδέα και τη μετάβαση στο σενάριο και, 

τέλος, στην (ομαδική) παραγωγή ενός βίντεο: 

http://www.i-create.gr/images/trexousesDraseis/Video-sto-sxoleio.pdf 

http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/panellinios-mathitikos-diagonismos-psifiakis-dimiourgias-ola-ta-paixnidia-gia-ola-ta-paidia
http://www.i-create.gr/index.php/trexousesdraseis/panellinios-mathitikos-diagonismos-psifiakis-dimiourgias-ola-ta-paixnidia-gia-ola-ta-paidia
http://www.i-create.gr/images/trexousesDraseis/Video-sto-sxoleio.pdf


 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,    Τ.Θ. 12720,    2252 Λευκωσία 

Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505  Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ  - Διαγωνισμός δημιουργίας ενός σύντομου βίντεο 

 
 
Ημερομηνία: ...../...../........... 

 

Θέμα: Έντυπο Γραπτής Συγκατάθεσης Γονέων και Κηδεμόνων 

 
Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού  «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, 

ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια.  Δημιουργούμε ένα βίντεο» κατά τη 

διάρκεια του έτους 2017-2018 θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο μπορεί 

να περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο συμμετέχει το παιδί σας, καθώς και φωτογραφικό 

υλικό ή/και βίντεο με το παιδί σας από την Τελετή Βράβευσης.  

 

Για λόγους τήρησης της σχετικής δεοντολογίας, παρακαλούμε όπως δώσετε τη συγκατάθεσή 

σας για τα πιο πάνω, συμπληρώνοντας τα ακόλουθα, για να μπορεί να θεωρηθεί η 

ομαδική συμμετοχή έγκυρη:  

1. Αποδέχομαι να συμμετάσχει το παιδί μου στην παραγωγή βίντεο σύντομης 

διάρκειας (ομαδική παραγωγή) στο πλαίσιο του Διαγωνισμού: «Όλα τα παιγνίδια 

είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά.  Δημιουργούμε ένα βίντεο» .  

 

 

2. Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο με το παιδί μου από την 

Τελετή Βράβευσης. 

 

 

Τίτλος ομαδικής συμμετοχής βίντεο: ……………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο παιδιού:  …………………………………….…  Τάξη: …………… 

Σχολείο:         ……………………………………………………… 

Υπογραφή γονέων/κηδεμόνων: ……………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο γονέων/κηδεμόνων (ολογράφως): …………………    ………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   ………………… 

Διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας γονέων/κηδεμόνων:    ……….………@..................…… 

Σφραγίδα σχολείου:      ……………………………………… 

Υπογραφή Διευθυντή/Διευθύντριας σχολείου:  …………………………………. 

Ναι Όχι 

Ναι Όχι 


