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Κανονισμοί για τον πρώτο ετήσιο διαγωνισμό  
MILAGE LEARN+ Award  

Σχολικό έτος 2021/22 
 
 

Πεδίο εφαρμογής και στόχος  
 

Η εφαρμογή MILAGE LEARN+ , η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητά τηλέφωνα Android, iOS 

και για υπολογιστές Apple, Windows και OSX, στοχεύει να εφαρμόσει μία καινοτόμα παιδαγωγική 

πρακτική με κινητές τεχνολογίες μέσα από ένα υβριδικό μοντέλο μάθησης, το οποίο συνδυάζει 

αναλογική και ψηφιακή τεχνολογία, προωθώντας: 1) διαμορφωτική αξιολόγηση; 2) διαδραστική 

μάθηση; 3) την ανάπτυξη ικανοτήτων του 21ου αιώνα; 4) την εκπαιδευτική επιτυχία όλων των παιδιών; 

5) την δημιουργία μίας κοινότητας δασκάλων και μαθητών συγγραφέων οι οποίοι συμβάλλουν στη 

δημιουργία MILAGE APRENDER + εκπαιδευτικών πηγών, εξασφαλίζοντας δωρεάν, δίκαια και 

ποιοτική πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Ο σκοπός αυτών των κανονισμών είναι να οριστούν οι συνθήκες/όροι συμμετοχής  των μαθητών και 

των δασκάλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), 

σε διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων MILAGE LEARN+ για την σχολική χρονιά 2021/2022. 

Συνεπώς, μέσα στα πλαίσια των όρων/κανονισμών, τα βραβεία  θα έχουν ως εξής: 

i) MILAGE LEARN+ Mathematics Classification/ Διάκριση στα Μαθηματικά: Μαθητές. 

Αύτη η κατηγορία αναγνωρίζει τους μαθητές και τα σχολεία τους (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), τα οποία διακρίνονται στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων, την σχολική χρονιά στην οποία φοιτούν και συμμετέχουν στην πλατφόρμα.  

ii) Μαθητής συγγραφέας MILAGE LEARN+ Μαθηματικών: Αυτά τα βραβεία στοχεύουν 

στην διάκριση ομάδων μαθητών από τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

καθοδηγούμενοι από τους δασκάλους και καθηγητές τους, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2021/2022, προετοίμασαν πρωτότυπα φύλλα μαθηματικών προβλημάτων, 

που εναπόκεινται να είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή MILAGE LEARN+. Επίσης, θα 

διακριθούν και τα σχολεία αυτών των μαθητών. 

iii) Καινοτόμος Συγγραφέας Δάσκαλος/Καθηγητής MILAGE LEARN+ μαθηματικών. Αυτό 

το βραβείο στοχεύει στην διάκριση δασκάλων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή καθηγητών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021/2022, 

προετοίμασαν πρωτότυπα φύλλα μαθηματικών προβλημάτων που εναπόκεινται να είναι 

διαθέσιμα στην εφαρμογή  MILAGE LEARN+. Επίσης, θα διακριθούν και τα σχολεία αυτών 

των δασκάλων ή καθηγητών. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ MILAGE LEARN+ ΚΑΙ 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ MILAGE LEARN+  
Διάκριση στα Μαθηματικά: Μαθητές 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή MILAGE LEARN+ τότε εγγράφονται αυτόματα για 

αυτό το βραβείο. Συμμετέχουν ατομικά και πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

● Οι μαθητές να φοιτούν σε σχολείο στην Κύπρο, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, από την 1η τάξη 

του Δημοτικού μέχρι και την 3η τάξη Λυκείου. 

● Ο μαθητής να λύνει μαθηματικά προβλήματα για την σχολική χρονιά στην οποία είναι 

εγγεγραμμένος στην εφαρμογή MILAGE LEARN+ και να βρίσκεται στη λίστα των καλύτερων 

μοριοδοτήσεων.  

● Εάν οι μαθητές παρουσιάσουν περισσότερο από 10% των ασκήσεων χωρίς κατάλληλη 

μοριοδότηση τότε θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό. 

●  Οι μαθητές να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη η οποία δημιουργήθηκε από τον δάσκαλο/καθηγητή 

στην εφαρμογή MILAGE LEARN+. 

Επιλογή  
Ο μαθητής με τη καλύτερη μοριοδότηση στο μάθημα των Μαθηματικών θα επιλεγεί, με τους βαθμούς 

που αποκτήθηκαν στο θέμα στο οποίο αυτός/αυτή είναι εγγεγραμμένος σε αυτό το σχολικό έτος στην 

εφαρμογή MILAGE LEARN +, στην ΚΥΠΡΟ, εκπροσωπώντας το σχολείο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος κατά το σχολικό έτος 2021/2022. 

 

Awards/Βραβεία 
Η πρώτη θέση και ο/η αντίστοιχος/η μαθητής/τρια με την καλύτερη βαθμολογία από τον κατάλογο των 

βαθμολογιών της ΚΥΠΡΟΥ στον κλάδο των Μαθηματικών θα διακριθεί με βραβείο σε Τελετή που θα 

πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, στις 15 Ιουνίου το απόγευμα. 
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ΒΡΑΒΕΙΟ MILAGE LEARN+   
Student Author MILAGE LEARN+ 

MATHEMATICS 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να είναι επιλέξιμοι για αυτό το βραβείο, οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετέχουν σε μια ομάδα, η οποία 

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

● Η ομάδα πρέπει να αποτελείται από, το μέγιστο, 4 μαθητές και έναν εκπαιδευτικό, όλοι από το ίδιο 

σχολείο. 

● Οι μαθητές της ομάδας πρέπει να φοιτούν, τουλάχιστον, στη 1η τάξη του Δημοτικού και, το πολύ, 

στην 3η τάξη Λυκείου , σε σχολείο της ΚΥΠΡΟΥ. 

● Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πιστοποιημένος για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή MILAGE 

LEARN + TEACHERS. Η πιστοποίηση μπορεί να αποκτηθεί παρακολουθώντας εκπαίδευση μέσω 

της πλατφόρμας MILAGE LEARN +. 

● Για να μπορεί η ομάδα να συμμετέχει στο βραβείο για τον «Συγγραφέα-μαθητή του MILAGE 

LEARN + MATHEMATICS», πρέπει να υποβάλλει φύλλο εργασίας με αρκετές πρωτότυπες 

μαθηματικές ερωτήσεις. 

● Η φόρμα να περιέχει ερωτήσεις και ενότητες συνολικά, τουλάχιστον τέσσερις, που αναπτύχθηκαν 

από μαθητές υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Το φύλλο εργασίας φορτώνεται από τον 

εκπαιδευτικό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MILAGE LEARN + TEACHERS. 

● Για κάθε ερώτηση στο φύλλο εργασίας, οι μαθητές πρέπει να προετοιμάσουν την ερώτηση, τη λύση 

με τα κριτήρια ταξινόμησης και το εκπαιδευτικό βίντεο με τη λύση. Το βίντεο πρέπει να 

ηχογραφηθεί από τους μαθητές. 

● Κάθε σχολείο μπορεί να προτείνει το μέγιστο, τρεις ομάδες για το βραβείο «Student Author 

MILAGE LEARN + MATHEMATICS». 

● Οι ομάδες πρέπει να εγγραφούν στον διαγωνισμό από τη διεύθυνση του σχολείου χρησιμοποιώντας 

τη σχετική φόρμα/δήλωση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ. Κάθε ομάδα που υποδεικνύεται από το 

σχολείο πρέπει να υποβάλει και ένα βίντεο, με μέγιστη διάρκεια 5 λεπτών, το οποίο θα παρουσιάζει 

την εμπειρία παραγωγής του υλικού, τι τους άρεσε περισσότερο για το MILAGE, εάν ήταν μια 

ευχάριστη εμπειρία, εάν οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο, εάν έχουν μεγαλύτερο κίνητρο, αν 

έχουν μάθει περισσότερα, ποια ήταν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, εάν θα το συνιστούσαν σε 

άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές, και θα παρουσιάσουν το φύλλο εργασίας που δημιούργησαν 

και το προτείνουν για βραβείο. 

 

 

https://forms.gle/u41oDtQcvGGcUSrQA
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Επιλογή για τον Εθνικό Τελικό του ετήσιου βραβείου 

Για τον Εθνικό Τελικό, επιλέγονται πέντε ομάδες από κριτική επιτροπή. 

Επιλέγονται οι ομάδες με τα καλύτερα φύλλα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

● Πρωτοτυπία των φύλλων εργασίας;  
● Επιστημονική αυστηρότητα και σαφήνεια του φύλλου εργασίας; 
● Επέκταση και δομή του φύλλου εργασίας; 
● Σαφήνεια της λύσης;  
● Δημιουργικότητα της λύσης;  
● Σαφής κατανομή της βαθμολόγησης;  
● Η επιστημονική αυστηρότητα του επεξηγηματικού βίντεο;  
● Σαφήνεια του επεξηγηματικού βίντεο;  
● Ποιότητα του επεξηγηματικού βίντεο.  
● Βίντεο που απευθύνεται στην εμπειρία παραγωγής του υλικού. 
 
Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι κυρίαρχες και δεν υπάρχει ένσταση. 
 

Εθνικός Τελικός 

Στον Εθνικό Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου του 2022 το πρωί, η καλύτερη ομάδα θα 

αναγνωριστεί με το βραβείο «MILAGE LEARN + MATHEMATICS». 

Κάθε ομάδα θα κάνει μια παρουσίαση  5 λεπτών, όπου θα παρουσιάσει το φύλλο εργασίας, το έργο που 

έγινε κατά την προετοιμασία του και τη συμβολή του MILAGE LEARN + στη μάθηση. Αυτή η 

παρουσίαση θα αξιολογηθεί από κριτική επιτροπή, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και τη 

δημιουργικότητα της παρουσίασης. 

Ημερολόγιο 
Υποβολή της φόρμας/δήλωσης συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ (δήλωση, υλικό και βίντεο): έως τις 31 

Μαΐου 2022. 

Επικοινωνία των ομάδων που επιλέχθηκαν για τον Εθνικό Τελικό: 8 Ιουνίου 2022. 

Παρουσίαση στην επιτροπή κριτών: 15 Ιουνίου 2022 πρωί. 

Βράβευση: 15 Ιουνίου 2022 απόγευμα. 

 

Awards/Βραβεία 
Η καλύτερη ομάδα, καθώς και το αντίστοιχο σχολείο, θα αναγνωριστεί με το βραβείο μαθητή 

συγγραφέα MILAGE LEARN + MATHEMATICS. 

Το βραβείο θα παραδοθεί αυτοπροσώπως, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Four 
Seasons στη Λεμεσό, τον Ιούνιο 2022. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι κυρίαρχες και δεν υπάρχει ένσταση.  

https://forms.gle/u41oDtQcvGGcUSrQA
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ΒΡΑΒΕΙΟ MILAGE LEARN+   
Καινοτόμος συγγραφέας Εκπαιδευτικός 
MILAGE LEARN + MATHEMATICS 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να είναι επιλέξιμοι για αυτό το βραβείο, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ατομικά και 

πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πιστοποιημένος, έχοντας παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό 

εργαστήριο ή διαδικτυακό μάθημα εγκεκριμένο από το συντονισμό του έργου MILAGE LEARN + 

για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή MILAGE LEARN + TEACHERS. 

● Το φύλλο εργασίας των μαθηματικών, με πρωτότυπες ερωτήσεις, έχει  υποβληθεί, κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος, από τον καθηγητή/δάσκαλο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MILAGE LEARN+ 

TEACHERS, έως την ημερομηνία που ορίζεται στο κανονισμό. Το φύλλο εργασίας περιέχει 

συνολικά τουλάχιστον τέσσερις ερωτήσεις και υποερωτήσεις.  

● Για κάθε ερώτηση στο φύλλο εργασίας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμάσει τη δήλωση της 

ερώτησης, την αντίστοιχη λύση με τα κριτήρια μοριοδότησης και το επεξηγηματικό βίντεο, 

ακολουθώντας τις οδηγίες που διατίθενται ΕΔΩ. 

● Ο εκπαιδευτικός αντιστοιχεί στο σχολείο όπου τοποθετήθηκε την τελευταία χρονιά. 

● Κάθε σχολείο μπορεί να διαγωνιστεί με το πολύ τρεις καθηγητές/δασκάλους μαθηματικών, οι 

οποίοι θα εγγραφούν από τη διεύθυνση του σχολείου συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται 

ΕΔΩ. Κάθε εκπαιδευτικός που δηλώνεται για συμμετοχή από κάποιο σχολείο, πρέπει να υποβάλει 

και ένα βίντεο με μέγιστη διάρκεια 5 λεπτών που να αφορά την εμπειρία του στην παραγωγή των 

υλικών, τη συμβολή του MILAGE στην παιδαγωγική πρακτική, αυτό που άρεσε περισσότερο για 

το MILAGE, αν ήταν ευχάριστη εμπειρία, εάν οι μαθητές είχαν περισσότερο ενδιαφερόν, κίνητρο, 

αν έχουν μάθει περισσότερα, ποια είναι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, εάν θα το συνιστούσαν σε 

άλλους δασκάλους και μαθητές, και να αυτόπαρουσιάζει το παραγόμενο φύλλο εργασίας. 

 

Επιλογή για τον τελικό του ετήσιου βραβείου  

Για τον τελικό, επιλέγονται πέντε εκπαιδευτικοί από επιτροπή κριτών.  

Επιλέγονται τα καλύτερα φύλλα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

● Πρωτοτυπία του φύλλου εργασίας;  
● Επιστημονική αυστηρότητα και σαφήνεια του φύλλου εργασίας; 
● Επέκταση και δομή του φύλλου εργασίας; 
● Σαφήνεια της λύσης; 

https://cdn.b3web.xyz/web/cms/optimizedLearn-Makingvideos.pptx1650468131.pptx
https://forms.gle/cVnXDHtN8uAgQ4X26
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● Δημιουργικότητα της λύσης; 
● Σαφής κατανομή των βαθμολογιών; 
● Επιστημονική αυστηρότητα του επεξηγηματικού βίντεο; 
● Σαφήνεια του επεξηγηματικού βίντεο; 
● Ποιότητα του επεξηγηματικού βίντεο; 
● Βίντεο που απευθύνεται στην εμπειρία παραγωγής των υλικών. 

 
Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι κυρίαρχες και δεν υπάρχει ένσταση. 

 

Εθνικός Τελικός 

Στον Τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στις 15  Ιούνιου του 2022 το πρωί, ένας εκπαιδευτικός θα 

διακριθεί με το βραβείο «Καινοτόμος Συγγραφέας MILAGE LEARN + MATHEMATICS». 

Κάθε εκπαιδευτικός θα κάνει μια παρουσίαση 5 λεπτών για να παρουσιάσει το φύλλο εργασίας, το έργο 

που έγινε κατά την προετοιμασία του και τη συμβολή του MILAGE LEARN + στη μάθηση. Αυτή η 

παρουσίαση θα αξιολογηθεί από την κριτική επιτροπή, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και 

τη δημιουργικότητα της παρουσίασης. 

 

Ημερολόγιο 
Υποβολή της φόρμας/δήλωσης συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ (δήλωση, υλικό και βίντεο): έως τις 31 

Μαΐου 2022. 

Επικοινωνία των ομάδων που επιλέχθηκαν για τον Εθνικό Τελικό: 8 Ιουνίου 2022. 

Παρουσίαση στην επιτροπή κριτών: 15 Ιουνίου 2022 πρωί. 

Βράβευση: 15 Ιουνίου 2022 απόγευμα. 

 

Awards/βραβεία 
Ένας εκπαιδευτικός, καθώς και το σχολείο που εκπροσωπεί, θα αναγνωριστεί με το βραβείο 

«Καινοτόμος συγγραφέας εκπαιδευτικός MILAGE LEARN + MATHEMATICS». 

 
Το βραβείο θα παραδοθεί αυτοπροσώπως, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Four 
Seasons στη Λεμεσό, στις 15 Ιουνίου το απόγευμα.  

Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι τελειωτικές και δεν υπάρχει δικαίωμα ένστασης. 

  

https://forms.gle/cVnXDHtN8uAgQ4X26
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Partners 
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