
 

 

 
 

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο EIT Climate-KIC 
Πρόγραμμα «Young Innovators Cyprus 2021» (#YICY2021) 

 
 
 
To EIT Climate-KIC πρόγραμμα Young Innovators Cyprus 2021 (YICY2021), προσκαλεί τους 
εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου, με μαθητές ηλικίας 12-18 
ετών και ανεξαρτήτως τομέα εκπαίδευσης (μαθήματος), να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο θα τους εκπαιδεύσει σε θέματα που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ώστε με τη σειρά τους να εμπνεύσουν τους μαθητές 
να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή σε αυτήν.  
 
Το #YICY2021 υποστηρίζεται από το επίσημο πρόγραμμα ΕΙΤ Climate-KIC Young Innovators 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας καια Τεχνολογίας (ΕΙΤ). 
Συντονιστής του προγράμματος στην Κύπρο είναι το Ενεργειακό Γραφείο και υποστηρικτής-
συνεργάτης το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 
 
 
 
Στόχοι Προγράμματος  
Το YICY2021 στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών ηλικίας 12-18 ετών, να αναπτύξουν 
δεξιότητες και ικανότητες του 21ου αιώνα, σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή και στο 
πλαίσιο της Προβληματοκεντρικής Μάθησης (Problem-based Learning). Μεταξύ άλλων, το 
πρόγραμμα προωθεί:  
● τη συστημική σκέψη και ανάλυση,  
● την κριτική σκέψη, 
● τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, και 
● την επιχειρηματικότητα για κοινωνική και κλιματική καινοτομία.  
 
 
 
Δομή Προγράμματος 
Το YICY2021 χωρίζεται σε τέσσερα (4) στάδια: 
  
Στάδιο 1: Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών (Train-the-trainers Workshop) 
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί (π.χ. Γεωγραφίας, Επιστήμης, Χημείας, 
Βιολογίας, Σχεδιασμoύ & Τεχνολογίας ή/και άλλα με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον) 
θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα τους εισάξει στο ίδιο το πρόγραμμα 
και τα εργαλεία του και θα καταλήξει στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού πλάνου για εφαρμογή 
στις σχολικές τάξεις μαζί με την ομάδα του YICY21. (Εκτιμώμενη περίοδος υλοποίησης: Ιούνιος-
Ιούλιος 2021) 
 
 
 

https://younginnovators.climate-kic.org/
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Στάδιο 2: Σεμινάρια Κατάρτισης Νεαρών Καινοτόμων (Young Innovators) 
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες-μαθητές θα ενημερωθούν για την κλιματική αλλαγή 
και τις επιπτώσεις της και διαμέσου της αναφοράς στους στόχους αειφόρου ανάπτυξης, θα 
μυηθούν στα εργαλεία του προγράμματος (visual toolbox) για να οδηγηθούν σε λύσεις που 
απαντούν σε πραγματικές κλιματικές προκλήσεις με δίκαιο, βιώσιμο και διαχρονικό τρόπο. 
(Εκτιμώμενη περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021) 
 
Στάδιο 3: Διαγωνισμός Κλιματικής Καινοτομίας (Young Climathon) 
Σε αυτό το στάδιο, συμμετέχουν όσοι μαθητές το επιθυμούν -ακόμη και μαθητές που δεν 
είχαν την εμπειρία του προηγούμενου σταδίου, αλλά επιθυμούν να σχηματίσουν ομάδες 
και να διαγωνιστούν για την καλύτερη βάσει κριτηρίων λύση σε μία δεδομένη, πραγματική 
κλιματική πρόκληση. Οι νικητές του διαγωνισμού διεκδικούν βραβεία και τη δυνατότητα 
να εξελίξουν την ιδέα τους κατά το επόμενο στάδιο του προγράμματος. (Εκτιμώμενη περίοδος 
υλοποίησης: Νοέμβριος 2021) 
 
Στάδιο 4: Υποστήριξη για Συνέχιση της Ιδέας (Young Changemakers) 
Σε αυτό το στάδιο, οι νικητές του παραπάνω διαγωνισμού έρχονται σε επαφή με τα άτομα 
που πρότειναν την κλιματική πρόκληση (challenge-owners), αλλά και με τοπικές αρχές, για 
να εξελίξουν την ιδέα τους, σχεδιάζοντας από κοινού δράσεις και παραμένοντας σε επαφή 
με το πρόγραμμα. (Εκτιμώμενη περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος 2021) 
 
 
 
Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος  
Αν όλα τα πιο πάνω σάς φαίνονται ενδιαφέροντα και επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή 
στο προγραμμά, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται εδώ. Τονίζεται ότι με 
τη συμπλήρωση της φόρμας δεν δεσμεύεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. 
 
 
 
Πιστοποιητικό Συμμετοχής  
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. 
  
 
 
Σούλλα Καρρά  
Συντονίστρια Προγράμματος 
Πολιτικός Μηχανικός στο Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: soulla.karra@cea.org.cy  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22667840 
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