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Αξιότιμη κα Παντελάκη
Βραβείο Cyta στην Πληροφορική 2015-2016
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι και φέτος η Cyta, στο πλαίσιο στήριξης της κυπριακής
παιδείας, θα βραβεύσει με το «Βραβείο Cyta στην Πληροφορική» τον άριστο απόφοιτο από κάθε
δημόσιο και ιδιωτικό Λύκειο και Τεχνική Σχολή, που ακολουθεί το Πρόγραμμα Μέσης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ιδίου τύπου). Η ενέργεια αυτή αποτελεί
θεσμό για τη Cyta, αφού απονέμει αυτό το βραβείο από το 2008 μέχρι και σήμερα.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:


Βραβείο Cyta στην Πληροφορική
Το βραβείο θα αποτελείται από δίπλωμα και δωροκάρτες Cyta, συνολικής αξίας €200.



Κριτήρια
Ως κριτήρια για την επιλογή των μαθητών που θα βραβευθούν έχουν τεθεί τα ακόλουθα:
 Ο τελειόφοιτος να έχει επιλέξει το μάθημα της Πληροφορικής ως κατεύθυνση.
 Ο τελειόφοιτος να έχει εξασφαλίσει συνολικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά
(δυο τετράμηνα + βαθμός εξετάσεων) την ψηλότερη βαθμολογία του σχολείου
στο συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα βραβεύονται όλοι οι
μαθητές που ισοψήφησαν.



Ιδιωτικά σχολεία
Oι άριστοι μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων Ιδίου Τύπου μόνο μπορούν να
διεκδικήσουν το Βραβείο με την ίδια διαδικασία όπως και για τα Δημόσια Σχολεία.


Ενημέρωση
Θα θέλαμε, το βραβείο αυτό να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους μαθητές μας. Για να γίνει
αυτό, πρέπει να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές.
Παρακαλούμε θερμά όπως κοινοποιηθεί η πιο πάνω απόφαση της Cyta σε όλα τα εμπλεκόμενα
Δημόσια Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, καθώς και στις ιδιωτικές Σχολές που ακολουθούν το
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Πρόγραμμα Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου για να ενημερώσουν ανάλογα τους αρμόδιους
καθηγητές και όλους τους τελειόφοιτους για το «Βραβείο Cyta στην Πληροφορική». Από
πλευράς Υπουργείου, θα μπορούσε, επίσης, να υπάρχει σχετική πληροφόρηση στον ιστότοπο
σας. Σας αποστέλλουμε σχετικό μπάννερ το οποίο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε.

Διαδικασία για απονομή βραβείων
Η διαδικασία για απονομή των πιο πάνω βραβείων έχει ως ακολούθως:
 Οι διευθυντές/ντριες καλούνται όπως, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των
τελικών παγκύπριων εξετάσεων ενημερώσουν τη Cyta, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
emmesidiafimisi@cyta.com.cy, για τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου τους
που
διακρίθηκαν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μας αποστείλουν τα πιο κάτω στοιχεία:
 Ονοματεπώνυμο μαθητή
 Όνομα σχολείου
 Ταχυδρομική διεύθυνση οικίας
 Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση / e-mail
 Η Cyta θα αποστείλει στα σχολεία «διπλώματα - επιστολές» για να δοθούν στους μαθητές
στις τελετές αποφοίτησης κατά την ανακοίνωση του βραβείου ως «Βραβείο Cyta στην
Πληροφορική».
 Οι μαθητές, αφού τα παραλάβουν, θα πρέπει να στείλουν στη Cyta τα στοιχεία τους
(όνομα, σχολείο, τηλέφωνο και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
emmesidiafimisi@cyta.com.cy για να ετοιμάσουμε και αποστείλουμε το βραβείο τους μέσω
ταχυδρομείου (συστημένη αποστολή).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cyta ετοιμάζει διαφημιστική εκστρατεία, στην οποία θα συγχαίρει δημόσια
τους μαθητές για την επιτυχία τους.
Περιμένουμε το συντομότερο τη γραπτή έγκρισή σας και κοινοποίηση της απόφασής σας σε όλα
τα ενδιαφερόμενα σχολεία.
Με εκτίμηση

Αλεξία Γιαλλουρίδου
Για Διευθυντή Επικοινωνίας

Κοινοποίηση:
Ανώτερο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, κ Σάββας Αντωνίου - Αρ. Φαξ. 22428268
Διευθυντή Τεχνικής Εκπαίδευσης, κ Ηλίας Μαρκάτζιης – Αρ. Φαξ 22428273
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ Κυπριανός Δ. Λούης, αρ. φαξ. 22 428268
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης - Αρ. φαξ. 22
428273
Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης (Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ., Δρ Μάριος Μιλτιάδου και κ. Μιχάλης
Τορτούρης,) - Αρ. φαξ. 22 800862
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