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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

SCIENCE UNFOLD 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και 

Τεχνικών Σχολών που φοιτούν σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία 

έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην Πλατεία 

Ελευθερίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «European Researchers’ Night 2022», μεταξύ των ωρών 

16:00- 18:15. 

 

Σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος, θα διεξαχθεί Προκριματικός Γύρος την Πέμπτη, 29 

Σεπτεμβρίου 2022 μεταξύ 15:00 – 19:00 στα γραφεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

(Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29Α, 1075 Λευκωσία). 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι αιτήσεις συμμετοχής και για τις δύο κατηγορίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά 

μέχρι την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.  

 

4. ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κεντρικό θέμα του διαγωνισμού για το 2022 είναι: «Πώς έχουν βελτιώσει τις ζωές μας η 

επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία;» 
 

Στόχος είναι οι διαγωνιζόμενοι/νες να ασχοληθούν με ένα θέμα της επιλογής τους (ανακάλυψη, 

εύρημα, πατέντα, εφαρμογή κτλ.) που να σχετίζεται με την επιστήμη, την έρευνα και την 

καινοτομία, το οποίο έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.  

 

Στην παρουσίασή τους, οι διαγωνιζόμενοι/νες, θα πρέπει με αποτελεσματικότητα να: 

✓ Ορίσουν το πρόβλημα που υπήρχε και το οποίο έλυσε το αντικείμενο που πρόκειται να 

παρουσιάσουν, 

✓ Εξηγήσουν πώς το αντικείμενο της παρουσίασης τους έλυσε το πρόβλημα, 

✓ Σχολιάσουν την επίδραση του αντικειμένου της παρουσίασης τους στην κοινωνία, 

✓ Εμπνεύσουν τους παρευρισκόμενους και τους κριτές για την αξία της επιστήμης, της 

έρευνας και της καινοτομίας. 

 

 

 

https://forms.gle/YcZCSJGtrJrRduah6
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Συνάφεια αντικειμένου παρουσίασης με τους στόχους του διαγωνισμού (20%) 

2. Αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία του αντικειμένου επιστήμης, έρευνας ή 

καινοτομίας (30%) 

3. Σύνδεση του αντικειμένου παρουσίασης με την κοινωνία (30%) 

4. Αποτελεσματικότητά στην επικοινωνία του αντικειμένου παρουσίασης (χρήση απλής 

γλώσσας, κατανοητής από ειδικούς και ευρύ κοινό) (20%) 

 

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρουσίαση πρέπει να έχει χρονική διάρκεια μέχρι και τρία (3) λεπτά.  

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί PowerPoint, μέχρι και 3 διαφάνειες που να περιλαμβάνει κείμενο 

ή/και γραφήματα ή/και εικόνες. Ενθαρρύνεται η χρήση παραδειγμάτων από την 

καθημερινότητα και η εμπλοκή του κοινού κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.  

 

Η κάθε συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική και η γλώσσα της παρουσίασης μπορεί να 

είναι η Ελληνική ή Αγγλική. 

 

7. ΒΡΑΒΕΙΑ 

Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι σε βαθμολογία διαγωνιζόμενοι/νες σε κάθε κατηγορία με 

δωροκουπόνια αξίας €200, €150 και €100 αντίστοιχα, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρωθούν 

σε κατάστημα τεχνολογίας. 

 


