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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 12-18 ΕΤΩΝ
«Το σχολείο που ονειρεύομαι - Ένα σχολείο για όλους!».

Στον 21ο αιώνα θα περίμενε κανείς, θέματα όπως η αποδοχή της οποιασδήποτε διαφορετικότητας
να μην υπήρχαν στην καθημερινότητά μας. Όμως αυτό αποτελεί τελικά την νόρμα κι όχι την
εξαίρεση. Μέσα από τόσους πολέμους, αγώνες, επαναστάσεις, διεκδικήσεις για ελευθερία,
ισοτιμία, ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια κ.τ.λ., φτάσαμε να προσπαθούμε για το αυτονόητο,
την ισότιμη μεταχείριση, την ισότιμη διαβίωση, εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση όλων
των ανθρώπων ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών. Θα πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι η
διαφορετικότητα είναι η νόρμα κι όχι η ομοιομορφία. Θα πρέπει επιτέλους η κοινωνία και ιδιαίτερα
το σχολείο που είναι η μικρογραφία της αλλά και η βάση για την υγιή λειτουργία της, να σχεδιαστεί
και να λειτουργεί ως ένα πλαίσιο για όλους, ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών φυλής, θρησκείας,
φύλου, πολιτισμικής κληρονομιάς, γλώσσας και κυρίως ανεξαρτήτως σωματικής αναπηρίας.
Η 3η Δεκεμβρίου, είναι η μέρα που αφιερώνει ο πλανήτης για τα άτομα με αναπηρία μια τόσο
διαφορετική ομάδα ανθρώπων. Η 3η Δεκεμβρίου είναι η μέρα που κάνουμε όλοι τον απολογισμό
μας για το πόσο δεκτικό είναι το πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας μας για τα άτομα με αναπηρία.
Καλείστε λοιπόν εσείς σήμερα οι μαθητές, οι αυριανοί θεμελιωτές και σχεδιαστές της αυριανής
κοινωνίας, να αναλογιστείτε πόσο δεκτικό, πόσο λειτουργικό είναι το σημερινό σχολείο για τους
μαθητές με αναπηρίες. Καλείστε να οραματιστείτε ένα σχολείο για όλους, να σχεδιάσετε ένα
σχολείο για όλους, να λειτουργήσετε ένα σχολείο για όλους ανεξαρτήτως αναπηρίας σωματικής,
ψυχικής, συναισθηματικής, νοητικής... Γιατί αύριο εσείς θα είσαστε ικανοί να σχεδιάσετε και να
λειτουργήσετε μέσα σε μια κοινωνία που, ας ευχηθούμε, θα μπορέσει επιτέλους να ενσωματώσει
στις δομές της όλα τα άτομα με αναπηρία και να τα καταστήσει λειτουργικά στοιχεία της.
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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.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι ηλικίας 12-18 ετών.
Το έργο μπορεί να είναι ομαδικό ή ατομικό.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ένα έργο σχετικό με τη θεματολογία του
διαγωνισμού.
Το έργο μπορεί να είναι φτιαγμένο από λαδοπαστέλ, νερομπογιά ή ακρυλικό 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).
Πίσω από κάθε διαγωνιζόμενο έργο/ζωγραφιά να είναι γραμμένα σε υπολογιστή στην
ελληνική γλώσσα τα εξής στοιχεία. Σε περίπτωση ομαδικού έργου, να τοποθετηθεί μία
ετικέτα για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά:
i.
Το πλήρες όνομα του διαγωνιζόμενου.
ii.
Το φύλο του διαγωνιζόμενου (Άρρεν-Θήλυ).
iii.
Η ημερομηνία γέννησης του διαγωνιζόμενου.
iv.
Η εθνικότητα του διαγωνιζόμενου.
v.
Η ταχυδρομική διεύθυνση του διαγωνιζόμενου.
vi.
Η επωνυμία του σχολείου/ιδρύματος στο οποίο ανήκει ο διαγωνιζόμενος.
vii.
Ο αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου ή του γονέα του.
viii.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνιζόμενου ή του γονέα του.
ix.
Ο τίτλος του έργου που θα δώσει ο διαγωνιζόμενος στο έργο του.
x.
Ο τίτλος του διαγωνισμού.
xi.
Η χρονιά διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δείγμα ετικέτας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ανδρέας Ανδρέου
ΦΥΛΟ: Άρρεν
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1/1/2001
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Κυπριακή
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίας Ελένης 3, 2201 Γέρι, Λευκωσία
ΣΧΟΛΗ: Εργαστήρι Ζωγραφικής «χ»
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99000000 / 22000000
ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: andreas.andreou@gmail.com
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προσβάσιμες διαδρομές»
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Το σχολείο που ονειρεύομαι-Ένα σχολείο για όλους!».
ΧΡΟΝΙΑ: 2016
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-
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Τα πιο πάνω στοιχεία των έργων πρέπει να είναι πληκτρολογημένα στον Η/Υ αλλιώς η
συμμετοχή θεωρείται άκυρη.
Η κριτική επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από εικαστικούς και μέλη της
ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ.
Τα έργα του διαγωνισμού θα εκτεθούν αρχικά στην πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία
στις 3 Δεκεμβρίου 2016 καθώς επίσης σε Δημόσιους χώρους παγκύπρια σε
προκαθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς. Σε περίπτωση
μεγάλου αριθμού έργων η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει πόσα και ποια έργα θα
εκτεθούν.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρία (3) από τα έργα προς βράβευση:
1ο βραβείο: 250€
2Ο βραβείο: 150€
3ο βραβείο: 100€
Τα διαγωνιζόμενα έργα θα φυλαχθούν στο αρχείο της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ.
Τα διαγωνιζόμενα έργα προτίθεται να χρησιμοποιηθούν για δημιουργία ημερολογίου για το
έτος 2017.
Το πρώτο έργο προτίθεται να χρησιμοποιηθεί ως αφίσα της ετήσιας ημερίδας της
ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ για το 2016 σχετικά με την ένταξη των παιδιών με αναπηρία στα κανονικά
σχολεία.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου με σχετικό Δελτίο Τύπου
στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσουν.
Η βράβευση των τριών καλύτερων έργων θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε κάθε διαθέσιμο μέσο και κυρίως
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η διάρκεια υποβολής των έργων ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2016.
Τα έργα θα πρέπει να σταλθούν ταχυδρομικώς ως συστημένα στη διεύθυνση Τ.Θ. 17113,
2261 Λατσιά, με τελευταία ημερομηνία αποστολής την 7η Νοεμβρίου 2016.
Έργα τα οποία θα έχουν ημερομηνία αποστολής μετά την 7η Νοεμβρίου 2016 δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
Για οποιαδήποτε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα της
ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ μέσω e-mail στο 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., 1η Οκτωβρίου 2016
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