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Κοηάνθ, 09-04-2020
Αρ. Πρωτ: 2293

ΠΡΟ:
- Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ
- Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ
- χολικζσ Μονάδεσ Διμου Κοηάνθσ
(μζςω αρμόδιασ Δ/νςθσ)

Θζμα: «Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Καινοτομίασ για τθν Κοηάνθ: Ζξυπνθ Πόλθ».
Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και ο Διμοσ Κοηάνθσ με τθν
υποςτιριξθ του Σμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικών & Μθχανικών Τπολογιςτών του
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ διοργανϊνουν Μακθτικό Διαγωνιςμό με κζμα «Κοηάνθ:
Ζξυπνθ Ρόλθ». Ο διαγωνιςμόσ υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Στρατθγικισ του Διμου Κοηάνθσ για τθν
προϊκθςθ του μοντζλου τθσ Ζξυπνθσ Ρόλθσ.
Οι μακθτζσ και μακιτριεσ όλων των τφπων ςχολικών μονάδων του Διμου Κοηάνθσ καλοφνται
προαιρετικά να ςτείλουν τισ ιδζεσ τουσ με ζμπνευςθ, φανταςία και δθμιουργικότθτα ςχετικά με το
μεταςχθματιςμό του Διμου Κοηάνθσ ςε ζξυπνο Διμο. Ρροςδοκοφμε ότι, με τθ ςυμμετοχι τουσ, κα
βελτιϊςουν το βιοτικό επίπεδο τθσ τοπικισ μασ κοινωνίασ.
Καλοφμε τα παιδιά με τθν άδεια, ςυγκατάκεςθ και τθν προτροπι των γονζων/κθδεμόνων τουσ να
λάβουν μζροσ ςτθ ςυγγραφι/παρουςίαςθ τθσ δικισ τουσ πρόταςθσ. Ενδεικτικά οι άξονεσ είναι:
1. Ρεριβάλλον και Ενζργεια
2. Κινθτικότθτα – Μεταφορζσ
3. Ζξυπνθ Διαβίωςθ
4. Ζξυπνοι πολίτεσ
5. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Η υποβολι των ςυμμετοχϊν μπορεί να γίνεται από 9/4/2020 ζωσ 15/5/2020 ςτθν θλεκτρονικι
φόρμα ςυμμετοχισ https://forms.gle/XSH2ma3LmkVaSfrDA. Εκεί μπορείτε να καταγράψετε τισ
προτάςεισ ςασ ι/και να ζχετε υπερςυνδζςμουσ προσ ςυμπλθρωματικό υποςτθρικτικό υλικό (π.χ.,
blog, εικόνεσ, βίντεο και ότι άλλο κρίνετε απαραίτθτο και ζχετε αναπτφξει ειδικά για αυτόν τον
ςκοπό).
Η πρόταςθ μπορεί να καλφπτει ενδεικτικά τα παρακάτω:
Σφνοψθ τθσ ιδζασ
Οφζλθ για τουσ πολίτεσ
Οφζλθ για τθν πόλθ μου

Ραράδειγμα εφαρμογισ
Η κάκε μακθτικι ομάδα μπορεί να αποτελείται από ζναν ζωσ τρεισ μακθτζσ. Ο κάκε μακθτισ
μπορεί να υποβάλλει μία μόνο ςυμμετοχι.
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ (ςτελζχθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και μζλθ
του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ) κα κρίνει με βάςθ τθν καινοτομία, τθ δθμιουργικότθτα και
τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ ιδζασ.
Σε θμερομθνία που κα ανακοινωκεί, κα ειδοποιθκοφν όςοι υποβάλλουν τισ αρτιότερεσ προτάςεισ
για να παρουςιάςουν ςε ςχετικι θμερίδα (διαδικτυακι-”Μζνουμε ςτο ςπίτι & δθμιουργοφμε” ι δια
ηϊςθσ) τθν ιδζα τουσ. Επιπλζον, κα ενςωματωκοφν ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Διμου Κοηάνθσ
για τθν προϊκθςθ του μοντζλου τθσ Ζξυπνθσ Ρόλθσ
Πςοι διακρικοφν κα κερδίςουν δϊρα και βραβεία, ενδεικτικά όπωσ: drones, εκπαιδευτικά ρομπότ,
tablet και ποδιλατα.
θμαντικζσ επιςθμάνςεισ:




Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν γίνεται αποκλειςτικά με τθ ςυγκατάκεςθ των
γονζων/κθδεμόνων τουσ.
υμμετζχοντεσ: Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ όλων των ςχολικϊν μονάδων Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Κοηάνθσ.
Άτομα ανά ςυμμετοχι: 1-3 παιδιά.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήςετε ςτο: smart.kozani@gmail.com
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