
 
 

 

Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου 

 από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Acting for children's rights! 

Τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνονται θεατρικό έργο 

 

Εφηβικός Διαγωνισμός και Φεστιβάλ θεατρικού έργου: Πρόγραμμα 
εμβάθυνσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των 
παιδιών, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού του ΟΗΕ (1989, ‘’ΣΔτΠ’’) 

 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού διοργανώνει Πανελλαδικό Εφηβικό Διαγωνισμό 
συγγραφής θεατρικών έργων είτε πρωτότυπων είτε εμπνευσμένων από άλλα καλλιτεχνικά 
έργα, με θέμα το δικαίωμα που θεμελιώνεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού και αφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων. Σκοπός είναι η προώθηση και 
διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού σε μαθήτριες/μαθητές και ευρύτερο κοινό 
πανελλαδικά μέσα από την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης των εφήβων στις τέχνες 
της  συγγραφής και του θεάτρου. 
 

Με τον διαγωνισμό μας θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή 
γνώμη σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί νόμο υπερνομοθετικής ισχύος από το 1992 
(Ν2101/92) αλλά και να ενθαρρύνουμε τα ίδια τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα 
δικαιώματά τους, να εμπνευστούν από αυτά και να εκφραστούν δημιουργικά. 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες συμμετοχής, με την μία να αφορά 
μαθητές/τριες Γυμνασίου (ηλικίες 12 -15 ετών) και την άλλη μαθητές/τριες Λυκείου (15-18 
ετών). Η συμμετοχή θα μπορεί να είναι είτε ατομική, από μεμονωμένο μαθητή/μαθήτρια 
είτε συλλογική από ομάδα έως και τριών ατόμων. 

Εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού (Οκτώβριος 2022 – Ιανουάριος 2023), οι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να υποβάλουν ένα πρωτότυπο ή διασκευασμένο 
έργο, το οποίο στην συνέχεια θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή. Θα έχουμε μαζί 
μας στην Επιτροπή τους: 

https://ddp.gr/wp-content/uploads/2013/04/ddp_symvasi_dikaiomaton_paidiou-2.pdf


 
 

1. Βάρθη Αλέξανδρο, ηθοποιό 
2. Γεροκώστα Εύη, συγγραφέα παιδικών βιβλίων- αφηγήτρια 
3. Κακουδάκη Τζωρτζίνα, δραματουργό, σκηνοθέτιδα και θεατροπαιδαγωγό 
4. Κουφονικολάκου Θεώνη, Συνήγορο του Παιδιού 
5. Σερέφογλου Στέλλα, σκηνοθέτιδα 

 

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Κάθε παιδί (ως 18 ετών) με τη σύμφωνη γνώμη του 
γονέα ή κηδεμόνα του, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος στέλνοντας το 
θεατρικό έργο, στα ελληνικά, εμπνευσμένο από το δικαίωμα που περιγράφεται στο άρ.2 της 
Διεθνούς Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η συμμετοχή πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτύου για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού festivaltheatrikouergou@ddp.gr ως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 με τον τρόπο 
που ορίζεται στους όρους συμμετοχής. 

Στο 1ο στάδιο αξιολόγησης (Ιανουάριος – Μάρτιος 2023), η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα 
επιλέξει πέντε θεατρικά έργα από κάθε κατηγορία συμμετοχής, ώστε να προκύψουν 
συνολικά δέκα φιναλίστ.  

Το διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2023, σπουδάστριες και σπουδαστές από την ανώτερη σχολή 
δραματικής τέχνης Νέο Ελληνικό Θέατρο, θα προετοιμάσουν αυτά τα έργα και θα τα 
παρουσιάσουν σε μορφή Αναλογίου, που θα βιντεοσκοπηθεί για τις ανάγκες του 2ου 
σταδίου αξιολόγησης. 

Στο 2ο στάδιο αξιολόγησης, οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις των έργων θα αναρτηθούν 
και θα είναι διαθέσιμες για προβολή και ψηφοφορία στο κανάλι του Δικτύου στο Youtube 
για δύο εβδομάδες (πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2023), προκειμένου το κοινό να 
μπορεί να ψηφίσει τα καλύτερα έργα. Από την ψηφοφορία του κοινού θα προκύψει ένα 
επικρατέστερο έργο για κάθε κατηγορία συμμετοχής. 

Τα συνολικά δυο έργα που θα διακριθούν, θα παρουσιαστούν ζωντανά ως παράσταση από 
τους σπουδαστές και θα βραβευθούν με απονομή αντίστοιχων βραβείων σε θεατρικό 
Φεστιβάλ που θα διοργανώσει το Δίκτυο (Οκτώβριος 2023).  

Τέλος, όλες και όλοι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στον Εφηβικό Διαγωνισμό θα λάβουν 
αναμνηστική βεβαίωση συμμετοχής. 

Ελάτε λοιπόν να κάνουμε τα δικαιώματα κάθε παιδιού θεατρικό έργο! 

 

 

 

 

mailto:festivaltheatrikouergou@ddp.gr
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«Acting for children's rights! 

Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται θεατρικό έργο» 

Διοργανωτής διαγωνισμού:  

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (εφεξής ο 
«Διοργανωτής»), που εδρεύει στην Αθήνα, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό 
δημιουργίας θεατρικών έργων με τίτλο «Acting for children's rights! Τα δικαιώματα του 
παιδιού γίνονται θεατρικό έργο» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους 
όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») : 

1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους κατά την 
απόλυτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό. 

2. Διάρκεια διαγωνισμού: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: 
αρχίζει από την 03/10/2022 -31/01/23  και ώρα 23:59.  Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια 
θα γνωστοποιηθεί μέσα από τις σελίδες του Διοργανωτή στο www.ddp.gr και στις σελίδες 
του κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, twitter κλπ). Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη 
του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Oι 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται 
ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε 
νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε 
οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και προαιρετική. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά που κατοικούν στην Ελλάδα εφόσον αποστείλουν 
το θεατρικό έργο στο festivaltheatrikouergou@ddp.gr και εντός της προθεσμίας του 
διαγωνισμού. Με γνώμονα ότι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του Διαγωνισμού θα είναι 
κάτω των 18 ετών, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποτελεί προϋπόθεση η έγγραφη 
συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα ή του κηδεμόνα. Η έγγραφη συγκατάθεση 
των γονέων και κηδεμόνων αφορά επίσης την εκχώρηση άνευ ανταλλάγματος στον 
Διοργανωτή της αποκλειστικής άδειας δημοσίευσης και εκμετάλλευσης των έργων. Για την 
έγγραφη συγκατάθεση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή κηδεμόνες του ανηλίκου πρέπει να 
συμπληρώσουν σχετική φόρμα συναίνεσης (μπορείτε να τη βρείτε εδώ), καθώς και Φόρμα 
Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (μπορείτε να την βρείτε εδώ), που 
πρέπει να αποσταλούν συνημμένες μαζί με το έργο στο festivaltheatrikouergou@ddp.g 
εντός της προθεσμίας του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι τυχόν συμμετοχή που 
υποβάλλεται άνευ των ανωτέρω απαραίτητων εγγράφων, θα αποκλείεται από το 
διαγωνισμό. 

3. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι ατομικό αλλά και ομαδικό, δηλαδή θα γίνουν δεκτές τόσο 
ατομικές συμμετοχές όσο και από ομάδες έως και 5 παιδιών. Ο Διοργανωτής διατηρεί το 
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δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον κρίνει πως οι συμμετέχοντες δεν ενεργούν μέσα 
στο πλαίσιο χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

4. Κατηγορίες Συμμετοχής: 

Α) μαθητές Γυμνασίου (ηλικίες 12 - 15 ετών)  

Β) μαθητές Λυκείου (15- 18 ετών) 

5. Κανόνες Διαγωνισμού:  

• Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να συγγράψουν ένα πρωτότυπο, 
θεατρικό έργο εμπνευσμένο από το δικαίωμα στην προστασία κατά των διακρίσεων 
(άρθρο 2) που περιλαμβάνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(*όλη τη Σύμβαση, επεξηγημένη κατά άρθρο μπορείτε να τη βρείτε εδώ).  

• Το παραχθέν έργο θα πρέπει να είναι μονόπρακτο. 
• Τα κείμενα θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
• Η έκταση του κειμένου του έργου θα πρέπει να είναι μέχρι 20 σελίδες κατ’ ανώτατο 

όριο. 
• Οι χαρακτήρες (πρόσωπα επί σκηνής) του έργου θα πρέπει να είναι μέχρι 4 (τέσσερα) 

πρόσωπα. 
• Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν το έργο τους με συγκεκριμένη μορφή 

κειμένου (pdf, στοίχιση αριστερά, διάστιχο 2, γραμματοσειρά Times New Roman 12).  
• Η αποστολή θα γίνεται μέσω mail στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 

οποίο θα φροντίζει να παραδώσει τα υποψήφια έργα ως ανώνυμα έργα στις 
Επιτροπές Αξιολόγησης, προς εξασφάλιση της διαφάνειας του διαγωνισμού. 

 

5. Αποτελέσματα Διαγωνισμού: Τα δυο έργα που θα προκύψουν από το 2ο και τελικό στάδιο 
αξιολόγησης θα παρουσιαστούν σε Φεστιβάλ που θα διοργανώσει το Δίκτυο και θα 
βραβευθούν. Οι νικητές θα λάβουν σχετικά έπαθλα. Τα 10 έργα θα συμπεριληφθούν σε 
σχετική αναμνηστική έκδοση που θα επιμεληθεί το Δίκτυο σε συνεργασία με εκδοτικό οίκο. 
Τα δέκα αυτά έργα που θα έχουν βιντεοσκοπηθεί θα αναρτηθούν στον ιστότοπο www.ddp.gr 
του Διοργανωτή. 

6. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. Η 
διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών (και κατά τα 
ισχύοντα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 
θέματα» (Α ́ 25). 

7. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 

8. Επικοινωνία: Μέιλ επικοινωνίας αντίστοιχα για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις: 
festivaltheatrikouergou@ddp.gr  

http://www.ddp.gr/
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