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μουσείο κυπριακών τροφίμων και διατροφής

http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy
ηλ.ταχ.: cyfoodmuseum@gmail.com
τηλ: +35797739192/+35799059820

20 Ινπιίνπ 2015

Θέκα: Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κε γεληθή
ζεκαηνγξαθία ηελ θππξηαθή παξαδνζηαθή δηαηξνθή ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο/Αγσγήο Υγείαο

Τν Μνπζείν Κππξηαθώλ Τξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο (ΜΚΤΓ) πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηνπο/ηηο
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ καζήκαηνο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο/Αγσγήο Υγείαο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα
πξέπεη λα επηιέμνπλ, λα πξνζαξκόζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ζηα ηκήκαηά ηνπο έλα από ηα ηξία
πξνηεηλόκελα ζρέδηα καζήκαηνο κε γεληθή ζεκαηνγξαθία ηελ θππξηαθή παξαδνζηαθή δηαηξνθή θαη
λα θαηαζέζνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο θπξίσο σο πξνο ηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο.
Τα ζρέδηα καζήκαηνο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ην ΜΚΤΓ σο κέξνο ηνπο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο
Europeana Food and Drinκ (http://foodanddrinkeurope.eu/ ), ζθνπόο ηνπ νπνίνπ είλαη ε πξνώζεζε
ηεο πινύζηαο γαζηξνλνκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζην επξύηεξν θνηλό κέζα από
ηελ εκπινθή ησλ δεκηνπξγηθώλ βηνκεραληώλ, ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ θαη
ησλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη δηάδνζε ηνπ πιηθνύ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα ηξόθηκα θαη ηε δηαηξνθή γεληθόηεξα.
Τα εηδηθά ζέκαηα ησλ ηξηώλ ζρεδίσλ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο:
Α. «Τν θππξηαθό παξαδνζηαθό πξόγεπκα ζε ζύγθξηζε κε ην ζύγρξνλν πξόγεπκα:
επηιέγνπκε έλαλ πγηεηλό ηξόπν λα μεθηλήζνπκε ηε κέξα καο!»
Β. «Τν ςσκί ησλ Κππξίσλ: θαζεκεξηλόο βίνο θαη παξάδνζε»
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Γ. «Από ηνλ ακπειώλα ζην ηξαπέδη καο»
Καη ηα ηξία καζήκαηα έρνπλ δνκεζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο/Αγσγήο Υγείαο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. Ωζηόζν, εθηηκάηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί άιισλ βαζκίδσλ ζα
κπνξνύζαλ λα πηνζεηήζνπλ πνηθίια ζηνηρεία από ηα καζήκαηα απηά θαη λα ηα πξνζαξκόζνπλ ζηηο
αλάγθεο ησλ εθάζηνηε ηκεκάησλ ηνπο.
Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο:




Κάζε ζρέδην καζήκαηνο είλαη δνκεκέλν ζε ηέζζεξηο ππνελόηεηεο (κέξε), νη νπνίεο
αληηζηνηρνύλ ζε ηέζζεξηο ζρνιηθέο πεξηόδνπο.
Κάζε ζρέδην καζήκαηνο ζπλνδεύεηαη από θύιια εξγαζίαο, επνπηηθό πιηθό θαη πιηθό
αλαθνξάο.
Όιν ην πιηθό βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα:
http://foodanddrinkeurope.eu/elearning-resources/
http://foodanddrinkeurope.eu/applications/elearning-resources/lesson-plans/









Οη εθπαηδεπηηθνί, αθνύ επηιέμνπλ έλα από ηα ζρέδηα καζήκαηνο κπνξνύλ λα ην εθαξκόζνπλ
σο έρεη ή λα ην δηαθνξνπνηήζνπλ θαη λα ην πξνζαξκόζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπο
εθόζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν.
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη ειεύζεξα πξνζβάζηκν θαη επεμεξγάζηκν ζύκθσλα κε ηνπο
ζηόρνπο ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζε πεξίπησζε
πνπ δηαθνξνπνηήζνπλ ην πιηθό θαη ην ππνβάινπλ ζπκθσλνύλ όηη απηό ζα δηέπεηαη από ηνπο
ίδηνπο θαλόλεο.
Τν πιηθό πνπ ζα ππνβιεζεί ζην δηαγσληζκό ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΜΚΤΓ θαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο Europeana Food and Drink κε επδηάθξηηα ηα ζηνηρεία ηνπ δεκηνπξγνύ.
Δλδέρεηαη κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ζπκκεηέρνληεο λα θιεζνύλ λα
παξνπζηάζνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε ζρεηηθή εκεξίδα.
Τν ΜΚΤΓ απνπνηείηαη θάζε λνκηθήο επζύλεο ζε πεξίπησζε πνπ γηα απξόβιεπηα γεγνλόηα
δηαθνξνπνηεζνύλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ην ΜΚΤΓ ζα πξνβεί ζε
άκεζε ελεκέξσζε.

Βξαβεία:
Οη ηξεηο πξώηνη ληθεηέο ζα ιάβνπλ σο βξαβείν από κία θηλεηή ςεθηαθή ζπζθεπή αθήο.
Θα δνζνύλ επίζεο ηηκεηηθέο πιαθέηεο ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα βξαβεπζνύλ θαη
πηζηνπνηεηηθά ζηνπο καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη ηάμεηο ζα δηαθξηζνύλ.
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Τα βξαβεία επηρνξεγεί ην πξόγξακκα Europeana Food and Drink.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ καζήκαηνο Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο/Αγσγήο Υγείαο, όισλ ησλ βαζκίδσλ.
Βήκαηα γηα ηελ ππνβνιή ζπκκεηνρήο:
1) Σπκπιεξώζηε ην Έληππν Υπνβνιήο Σπκκεηνρήο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
2) Γεκηνπξγήζηε έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν ζε κνξθή zip κέρξη 100MB ην νπνίν λα πεξηέρεη: α)
Σπκπιεξσκέλν ην Έληππν Υπνβνιήο Σπκκεηνρήο β) Τν αλαζεσξεκέλν ζρέδην καζήκαηνο
θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό (π.ρ. παξνπζίαζε, θύιια εξγαζίαο, επνπηηθό πιηθό, πιηθό
αλαθνξάο) (ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ γίλεη δηαθνξνπνηήζεηο) γ) Άιια επηζπλαπηόκελα
αξρεία από ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (π.ρ. δείγκαηα εξγαζηώλ,
θσηνγξαθίεο, βίληεν).
3) Απνζεθεύζηε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν δίλνληάο ηνπ ην νλνκαηεπώλπκό ζαο κε ιαηηληθνύο
ραξαθηήξεο ρσξίο δηάζηεκα π.ρ. AndreasAndreou.zip
4) Σηείιηε ην αξρείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε cyfoodmuseum@gmail.com κέρξη ηηο 30
Απξηιίνπ 2016. Aλ ην αξρείν είλαη κεγάιν, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία
"WeTransfer" https://www.wetransfer.com ή λα απνζηείιεηε ην αξρείν κέζσ θνηλνπνίεζεο
ζπλδέζκνπ Dropbox https://www.dropbox.com .
5) Με ηελ επηηπρή θαη έγθαηξε ππνβνιή ζα ιάβεηε ειεθηξνληθό κήλπκα επηβεβαίσζεο.

Κξηηήξηα επηινγήο:
Τα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ ζπκκεηνρώλ είλαη:





Η ζαθήλεηα θαη ε πιεξόηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληύπνπ Υπνβνιήο Σπκκεηνρήο.
Ο βαζκόο πξνζαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ε
αηηηνιόγεζε ησλ αιιαγώλ.
Ο βαζκόο ηεο ελεξγήο εκπινθήο ησλ καζεηώλ.
Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκό επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ.
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Σε πεξίπησζε πνπ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα αλακελόκελα ζα αμηνινγεζνύλ
νη ελέξγεηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνύ σο πξνο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε πνξεία
δηδαζθαιίαο.

Αμηνιόγεζε θαη απνηειέζκαηα
Οη ζπκκεηνρέο ζα αμηνινγεζνύλ από ηξηκειή επηηξνπή απνηεινύκελε από ηελ Πξόεδξν ηνπ ΜΚΤΓ
θαη Γηεπζύληξηα Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ Γξ. Φξπζηαιιέλε Λαδάξνπ, ηελ Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα
ηνπ ΜΚΤΓ γηα ην πξόγξακκα Europeana Food and Drink θαη ζπγγξαθέα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
θα Ναηάζα Φαξαιάκπνπο θαη ηελ Δπηζεσξήηξηα ηνπ καζήκαηνο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο/Αγσγήο
Υγείαο θα Δύα Νενθύηνπ.
Τα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ 2016.
Δπηθνηλσλία
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο:
Ηι. ηαρ.:cyfoodmuseum@gmail.com
Τει: +35797739192/+35799059820
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