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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

«Προσβάσιμες Διαδρομές» 

 

 

 

Η απρόσκοπτη, ασφαλής και αυτόνομη διακίνηση των ατόμων που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε 
μορφής αναπηρίας είναι έκφραση πολιτισμού και αγωγής για μια οργανωμένη κοινωνία. 

Η προσβασιμότητα αφορά δημόσια κτήρια, σχολεία, πανεπιστήμια, πεζοδρόμια, πεζόδρομους 
πλατείες, χώρους στάθμευσης, νοσοκομεία, λεωφορεία, παραλίες, θάλασσα, ταξί, θέατρα, σινεμά, 
μουσεία, βιβλιοθήκες κ.ά.  

 Τα παιδιά πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις διάφορες μορφές αναπηρίας: 

Στη σωματική αναπηρία, η πρόσβαση έχει σχέση με ράμπες, πεζοδρόμια πλατιά όπου δεν 
σταθμεύουν αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν φυτεμένα δέντρα που παρεμποδίζουν τη διακίνηση, κτήρια 
με κατάλληλες τουαλέτες, πάρκα όπου έχουν παιχνίδια κατάλληλα για παιδιά διαφόρων αναπηριών. 

Στη νοητική αναπηρία και πιθανή έλλειψη γλωσσικής επικοινωνίας. Λογιστικά προγράμματα όπου 
θα τους διευκόλυναν με εικόνες στην επικοινωνία. 

Για τα άτομα με απώλεια όρασης, σημαντικό είναι να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία στην οικία 
τους, αλλά και σε δημόσια κτήρια όπως σε βιβλιοθήκες, σε πινακοθήκες, σινεμά, θέατρο, μουσεία. 

Για τα άτομα με προβλήματα ακοής, σημαντικό είναι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τηλεφωνία, 
στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, στην ενημέρωση, στην τηλεόραση, στη δημόσια υπηρεσία. 
 

Καλείστε νέοι της Κύπρου να σκεφτείτε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, πως μπορείτε να τους 
διευκολύνετε και να δράσετε. Να φτιάξετε μια κοινωνία πρόσβασης και αποδοχής. 

Θα μπορούσαν οι σκέψεις σας να δοθούν σαν: 

  ζωγραφιά  

  κατασκευή 

 βίντεο  
 

Η δημιουργία μπορεί να άπτεται μιας ή και περισσοτέρων αναπηριών.  
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού καθορίζονται ως εξής: 

- Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.)  για τον «εορτασμό» 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία που έχει καθιερωθεί στις 3 Δεκεμβρίου.  
 

- Ο διαγωνισμός έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας, στις 26 Οκτωβρίου 2017 και 
συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα πρέπει να οργανώσουν τα 
σχολεία για την Εβδομάδα Ενημέρωσης των μαθητών/τριών για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμό 6707.  
 

- Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε κάθε διαθέσιμο μέσο και κυρίως ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  
 

 

Δικαιούχοι 

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες 
Δ, Ε’ και Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.  

- Το έργο μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό.   
- Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ένα έργο σχετικό με τη θεματολογία του 

διαγωνισμού.  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων  

- Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με α) έργο ζωγραφικής, β) κατασκευή ή                 
γ) βίντεο.  

Έργο ζωγραφικής 

- Το έργο μπορεί να είναι φτιαγμένο από λαδοπαστέλ, νερομπογιά, ακρυλικό ή/και υφάσματα 
σε χαρτί ή καμβά.  

- Οι διαστάσεις του έργου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από 29.7 x 42 cm (Α3) και 
μεγαλύτερες από 59.4 x 84.1 cm (Α1).  

Κατασκευή  

- Το έργο μπορεί να είναι κατασκευή ή μακέτα από οποιοδήποτε υλικό.  
- Οι διατάσεις της βάσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από 29.7 x 42 cm (Α3) και 

μεγαλύτερες από 59.4 

Βίντεο   

- Το βίντεο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά.  
- Το βίντεο να σταλεί σε μορφή mp4 σε usb / cd ή dvd.  
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- Κάθε συμμετοχή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κείμενο έκτασης 100-250  λέξεις, στο 
οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα ερμηνεύουν το έργο και θα αποκρυπτογραφούν τυχόν στοιχεία 
όπως σύμβολα, μορφές, λεκτικά σχόλια κτλ.  

- Στο έργο και στο κείμενο δεν θα πρέπει να αναγράφεται οτιδήποτε το οποίο να μαρτυρεί τους 
δημιουργούς του (π.χ. επωνυμία σχολείου, ονόματα μαθητών κτλ.), αλλιώς το έργο δεν θα 
γίνεται αποδεχτό.  

- Η διάρκεια υποβολής των έργων ορίζεται από τις 23 Απριλίου 2018 μέχρι και τις 27 
Απριλίου 2018. Εκπρόθεσμες συμμετοχές (μετά τις 27 Απριλίου 2018),  δεν θα 
αξιολογηθούν.   

- Οι δημιουργίες να σταλούν ταχυδρομικώς ως συστημένα στη διεύθυνση Τ.Θ. 17113, 2261 
Λατσιά.  
 

Στοιχεία διαγωνιζομένων  

- Μαζί με τις συμμετοχές να αποστέλλονται τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων σφραγισμένα σε 
φάκελο (ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλ. 
ταχυδρομείο, κατηγορία έργου,  τίτλος έργου) αλλιώς η συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη.  
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το προσωπικό τους δελτίο 
στοιχείων επικοινωνίας κι αφού το εκτυπώσουν σε κλίμακα 50% να το τοποθετούν στο 
φάκελο.  

 
Σύνδεσμος για εκτύπωση προσωπικού δελτίου: 

https://docs.google.com/forms/d/11BOq42jUydJ5W_MEdnwviNxWpstaVi1wCFnKiTQlfMA/edit 

 

Αξιολόγηση   

- Με τη λήψη των έργων θα γίνει μια πρώτη διαλογή από επιτροπή που θα καθοριστεί από 

την Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. όπου θα επιλεχτούν τα έργα, τα οποία θα συνάδουν με το θέμα του 

διαγωνισμού και θα τηρούν τους όρους του. 

- Ακολούθως κριτική επιτροπή από εικαστικούς, εκπρόσωπους του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, άτομα με αναπηρία θα αξιολογήσουν τα έργα για ανάδειξη των τριών (3) 

επικρατέστερων  προς βράβευση.  

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  

- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στα μέσα Μαΐου 2018 με σχετικό Δελτίο Τύπου 

στην ιστοσελίδα της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. και σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας. Οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσουν στο 

προσωπικό τους δελτίο.  
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Βράβευση  

- Οι δημιουργοί των έργων που θα περάσουν την πρώτη διαλογή θα λάβουν βεβαίωση 

συμμετοχής.  

- Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα τρία (3) επικρατέστερα έργα από κάθε κατηγορία, προς 

βράβευση. 

-  Τα βραβεία θα δοθούν ως εξής:  

 

Κατηγορία: Ζωγραφική 

Για συμμετοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  

1ο βραβείο: 80€ 
2Ο βραβείο: 50€ 
3ο βραβείο: 30€ 

Για συμμετοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

1ο βραβείο: 80€ 
2Ο βραβείο: 50€ 
3ο βραβείο: 30€ 
 

Κατηγορία: Κατασκευή  

Για συμμετοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  

1ο βραβείο: 80€ 
2Ο βραβείο: 50€ 
3ο βραβείο: 30€ 

Για συμμετοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

1ο βραβείο: 80€ 
2Ο βραβείο: 50€ 
3ο βραβείο: 30€ 

 

Κατηγορία: Βίντεο  

Για συμμετοχές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  

1ο βραβείο: 80€ 
2Ο βραβείο: 50€ 
3ο βραβείο: 30€ 

Για συμμετοχές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

1ο βραβείο: 80€ 
2Ο βραβείο: 50€ 
3ο βραβείο: 30€ 

 

- Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να απονείμει πέρα των χρηματικών βραβείων, εύφημο μνεία 
όπου κριθεί ότι ενδείκνυται.  

- Η βράβευση των επικρατέστερων έργων και η παράδοση εύφημο μνείας θα γίνει κατά τη 

διάρκεια τελετής σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα κατά το μήνα Μάϊο 2018 σε συνεννόηση 

με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα μέσω 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή/και τηλεφωνικώς.  
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Προβολή  
 

- Στο χώρο διεξαγωγής της βράβευσης των διαγωνιζόμενων, θα εκτεθούν τα βραβευμένα έργα 
και επιλεγμένες συμμετοχές από την κριτική επιτροπή.  

- Στην ιστοσελίδα της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. θα αναρτηθούν φωτογραφίες των βραβευμένων 
έργων και επιλεγμένων συμμετοχών, με τα στοιχεία των δημιουργών τους.  

- Τα βραβευμένα έργα και κάποιες επιλεγμένες συμμετοχές θα δωρισθούν σε διάφορους 
Φορείς.  
 
 

Πληροφορίες  

- Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διοικητική 

Λειτουργό της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

info@posygopea.org.cy ή στο τηλέφωνο 99039200, καθημερινά από τις 9πμ. μέχρι τις 12μ.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α., 20 Νοεμβρίου 2017 
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