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8 Ιανουαρίου 2020 
 
Διευθυντές/ Διευθύντριες 
Δημοσίων Ειδικών Σχολείων 
 
 

Θέμα: Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou Foundation’  
για μαθητές / μαθήτριες που φοιτούν σε δημόσια Ειδικά Σχολεία –  

‘Helping Children – HANDS UP FOR ALL’ 
 

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 
 
1. Το Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ το οποίο έχει συσταθεί στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, αλλά δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο, χώρα προέλευσης του Ιδρυτή, προκηρύσσει 
διαγωνισμό με τίτλο ‘Helping Chrildren – HANDS UP FOR ALL’. Ο διαγωνισμός έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Αρ. Φακ. 7.24.4.1.2/6 και ημερ. 
5.12.2019). Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές/τριες (παιδιά) που φοιτούν κατά τη 
σχολική χρονιά 2019-2020 σε Δημόσια Ειδικά Σχολεία. Η συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι 
εθελοντική, είτε ως άτομα είτε ως ομάδα εκπροσωπώντας το σχολείο τους. 

 
2. Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η παροχή ευκαιριών δημιουργικής έκφρασης για τα παιδιά με 

ειδικές ικανότητες μέσα από την τέχνη (ζωγραφική,  κολλητική, τρισδιάστατες κατασκευές κλπ.), τη 
λογοτεχνία (συγγραφή ποιήματος, παραμυθιού κλπ.), τη μουσική (σύνθεση τραγουδιού) ή/και τη 
δημιουργία μικρού μήκους ταινίας (short video). Με σύνθημα HANDS UP FOR ALL – XΕΡΙΑ ΨΗΛΑ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, τα έργα που θα υποβληθούν από τα δημόσια Ειδικά Σχολεία θα πρέπει να προωθούν 
τις πανανθρώπινες αξίες της ισότητας, της αγάπης, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της 
αλληλεγγύης, της φιλίας, αλλά και του δικαιώματος για πρόσβαση και διασφάλιση των ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. 

 
3. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou 

Foundation’ θα δώσει 3 χρηματικά βραβεία-έπαθλα αξίας €17.000 (Α’ Βραβείο €10.000, Β’ Βραβείο 
€5.000 και Γ’ Βραβείο €2.000). Τα χρηματικά αυτά ποσά θα διατεθούν στα Ειδικά Σχολεία από τα 
οποία προέρχονται οι μαθητές/τριες που θα δημιουργήσουν τα έργα που θα διακριθούν. Η 
αξιοποίηση του χρηματικού ποσού θα γίνει από το Ίδρυμα στη βάση εγκεκριμένης πρότασης η οποία 
θα τύχει της συγκατάθεσης και των σχετικών εγκρίσεων από όλους τους αρμόδιου φορείς (ΥΠΠΑΝ, 
σχολική μονάδα, Τεχνικές Υπηρεσίες κλπ.). 

 
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό είναι σε εθελοντική βάση και το κάθε ειδικό σχολείο μπορεί να 

αποστείλει όσες συμμετοχές/έργα επιθυμεί. Συστήνεται όμως λόγω του οικονομικού επάθλου-
βραβείου το οποίο θα αξιοποιηθεί για υλοποίηση έργων στο χώρο του σχολείου (αγορά εξοπλισμού/ 
υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση κλπ), όπως η επιλογή των έργων που θα σταλούν να γίνει από 
τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό της κάθε σχολικής μονάδας. Η πιο πάνω εισήγηση κρίνεται 
επίσης αναγκαία αφού πέρα από την υποβολή των έργων, η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να 
υποβάλει και ‘Σχέδιο Αξιοποίησης του Επάθλου’.  

 
5. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αποτελεί συνέχεια των δύο παγκύπριων διαγωνισμών που 

προκηρύχθηκαν από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’ και υλοποιήθηκαν 
κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 με τίτλο ‘CHRISTMAS CARD COMPETITION-HELPING CHILDREN’ (για 
Δημοτική Εκπαίδευση) και ‘POSTER COMPETITION-KEEPING FIT AND HEALTHY THROUGH BOXING’ (για 
Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση). 
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6. Στο Παράρτημα Α΄ επισυνάπτονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τη διοργάνωση του 

διαγωνισμού και τη συμμετοχή των μαθητών/τριων, ενώ στο Παράρτημα Β’ επισυνάπτεται η 
έγκριση του διαγωνισμού από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 
7. Με βάση τα πιο πάνω, θερμή παράκλησή του Ιδρύματος είναι όπως ενημερώσετε τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, τους γονείς και τους μαθητές/τριες για την προκήρυξη του 
διαγωνισμού αυτού. 

 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 
 

 
Δρ Έλενα Θεοδοσιάδου 
Εκ μέρους του κ. Chris Christou, Trustee 
The Yianis Christodoulou Foundation 
 
 
 
Κοιν.: Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΠΟΕΔ 

Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. 
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