
Όροι διαγωνισμού Αστέρι της Ευχής 
 

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) υλοποιεί το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής και παρακινεί τους μαθητές όλων των 
βαθμίδων να αξιοποιήσουν δημιουργικά το Αστέρι και να πάρουν μέρος 
στο διαγωνισμό. 
 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να προέρχονται από όλες τις ηλικιακές ομάδες 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
 Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να δημιουργήσουν στις 

ενότητες α)φωτογραφία β)τραγούδι γ)βίντεο δ) σχεδιασμός με θέμα το 
Αστέρι της Ευχής και τον Οργανισμό και να υποβάλουν τις συμμετοχές 
τους. 

 
 Ο εποπτεύων φορέας είναι το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και η επιτροπή 

διοργάνωσης.  
 

 Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 01.12.2020 έως και 31.01.2021 
ηλεκτρονικά στο email schools@makeawish.gr. Η ανάρτηση των 
συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί έως 15.02.2021. Η ανάδειξη των 
νικητών γίνεται έπειτα από ψηφοφορίας της επιτροπής. 

 
 Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα του 

Οργανισμού την 01.12.2020 (site, social media). 
 

 Όλα τα έργα δημοσιεύονται ενώ από το διαγωνισμό δεν προκύπτουν κέρδη. 
 

 
 Oι μαθητές δεν έχουν καμία οικονομική συμμετοχή και δίνονται 

βραβεία ανά κατηγορία ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων 
α)φωτογραφία β)τραγούδι γ)βίντεο δ) σχεδιασμό καθώς και ένα 
επιπλέον βραβείο για τα σχολεία με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα 

 
 Ως βραβείο ορίζεται αναμνηστική πλακέτα διάκρισης. Η συμμετοχή 

είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων.  
 

 Οι υποψηφιότητες αφορούν ομαδικές κατασκευές και ο εκπαιδευτικός που 
το υποβάλλει θα πρέπει ταυτόχρονα να αποδεχθεί όρους πνευματικής 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με απάντηση που θα λάβει πριν τη δημοσιοποίηση 
των συμμετοχών. 

 
 Κάθε σχολείο έχει το δικαίωμα  να δηλώσει μία συμμετοχή  

 
 Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν την συμμετοχή τους στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος (μαθήματα Αισθητικής Αγωγής) 
εντός του ωρολογιακού προγράμματος εμπλουτίζοντας δημιουργικά το 
πρόγραμμα σπουδών τους. 

 
 Υπεύθυνος για την ανάρτηση των συμμετοχών και την ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων είναι ο υπεύθυνος  του προγράμματος 
Χαράλαμπος Πατούνης. 
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 H αξιολόγηση γίνεται από  την επιτροπή αξιολόγησης η οποία 

ταυτίζεται και με την παρακάτω επιτροπή διοργάνωσης για τυχόν 
θέματα που προκύψουν. 

 
Τα μέλη της επιτροπής συντονισμού και αξιολόγησης που συμμετέχουν 
εθελοντικά είναι:  

 
 Χάρης Πατούνης- Υπεύθυνος Προγράμματος Αστέρι της Ευχής 

 Ανδρούλα Αποστολίδου - Εκπαιδευτικός 

 Ασπασία Χαραλάμπους - Ψυχολόγος 

 Σωτήρης Φωτέας - Δικηγόρος 

 Νατάσα Σκορδάκη - Φωτογράφος 

 Μιχάλης Ρούπης - Σκηνοθέτης 

 Ελένη Κωνσταντινίδη - Διευθύνων σύμβουλος διαφημιστικής εταιρείας (Hill 

& Knowlton Strategies) 

 Δέσποινα Σουγιούλ – Mουσικός 

 
Ο Οργανισμός θα διασφαλίσει σε όλη τη διαδικασία τα προσωπικά 
δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 

 
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη των γονέων. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική 
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» 
[ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993]. 

 
Οι σχετικοί όροι θα ανακοινωθούν στο www.wishstar.gr με την 
έναρξη του διαγωνισμού. 
 

Κατηγορίες Διαγωνισμού  

 Σχεδίασε το δικό σου Αστέρι – Κατεβάστε από το wishstar.gr/διαγωνισμός 
τη μακέτα του Αστεριού, εκτύπωσέ τη και δημιούργησε το αστέρι με τη δική 
σας φαντασία και υπογραφή. Δώστε χρώμα, ιδέες και μηνύματα που θα 
θέλατε να στολίσουν το Αστέρι της Ευχής.  
 

Σε αυτή την κατηγορία τα βραβεία είναι: 
 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Νηπιαγωγείο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής 
 

Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Πρώτη & Δευτέρα Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Πρώτη & Δευτέρα Τάξη Ειδικής  
Αγωγής 
 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Ειδικής  
Αγωγής 
 

http://www.wishstar.gr/


Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Πέμπτη & Έκτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Πέμπτη & Έκτη Τάξη Ειδικής  Αγωγής 
 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Γυμνάσιο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Λύκειο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο σχεδίασε το δικό σου Αστέρι-Λύκειο Ειδικής Αγωγής 
 
 

 Βίντεο Στην κατηγορία αυτή όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος  μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα βίντεο εμπνευσμένο από το Αστέρι της ευχής, φτιάχνοντας 
μία ιστορία για το Αστέρι. Μεταφέρετέ τη με έναν ξεχωριστό τρόπο σε ένα 
αστεράτο βίντεο. Εναλλαγές τοπίων, αστεριών ευχής, κολλάζ φωτογραφιών 
μπορούν να εμπλακούν στην υποψηφιότητά σας. Στο βίντεο μπορείτε να 
εμπλέξετε τα παιδιά χωρίς να εμφανίζονται πρόσωπα. Παρά μόνο χέρια ή  
πλάτες  εάν το επιθυμούν. 
 
Παράδειγμα συμμετοχής:  
https://www.youtube.com/watch?v=1nCJl0-Z6Y8 
 
Σε αυτή την κατηγορία  τα βραβεία είναι: 
 
 
Βραβείο Βίντεο -Νηπιαγωγείο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Βίντεο -Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Βίντεο -Πρώτη & Δευτέρα Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Βίντεο -Πρώτη & Δευτέρα Τάξη Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Βίντεο -Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Βίντεο -Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Βίντεο -Πέμπτη & Έκτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Βίντεο -Πέμπτη & Έκτη Τάξη Ειδικής  Αγωγής 
 
Βραβείο Βίντεο -Γυμνάσιο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Βίντεο -Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Βίντεο -Λύκειο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Βίντεο -Λύκειο Ειδικής Αγωγής 
 

 Τραγούδι Σε αυτή την κατηγορία όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να 
είτε να κάνουν τη δική τους επανεκτέλεση σε τραγούδια που έχουν γραφτεί 
για το Κάνε-Μια-Ευχή από εθελοντές και γονείς παιδιών του οργανισμού 
(τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παραχωρηθεί από τους δημιουργούς 
στον οργανισμό) είτε να γράψουν ένα τραγούδι για το λαμπρό Αστέρι του 
Κάνε-Μια-Ευχή. 

 
Παράδειγμα συμμετοχής: 
https://www.youtube.com/watch?v=peyRB4Wk6B4&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=1nCJl0-Z6Y8
https://www.youtube.com/watch?v=peyRB4Wk6B4&t=2s


Σε αυτή την κατηγορία  τα βραβεία είναι: 

Βραβείο Τραγούδι -Νηπιαγωγείο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Πρώτη& Δευτέρα Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Πρώτη& Δευτέρα Τάξη Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Τραγούδι -Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Τραγούδι -Πέμπτη & Έκτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Πέμπτη & Έκτη Τάξη Ειδικής  Αγωγής 
 
Βραβείο Τραγούδι -Γυμνάσιο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής 
 
Βραβείο Τραγούδι -Λύκειο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Τραγούδι -Λύκειο Ειδικής Αγωγής 
 

  Φωτογραφία Εάν η φωτογραφία είναι το δυνατό σας σημείο μπορείτε να 
πάρετε μέρος σε αυτή την κατηγορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
κολλάζ από ζωγραφιές, ένα δέντρο στολισμένο με αστέρια, ένα τοίχο ευχών- 
Στη φωτογραφία μπορείτε να εμπλέξετε τα παιδιά χωρίς να  εμφανίζονται 
τα πρόσωπα τους.  Παρά μόνο χέρια ή  πλάτες εάν το επιθυμούν. 
Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή με μία εικόνα, αξιοποιώντας 
φυσικά το Αστέρι της Ευχής 
 

Παραδείγματα συμμετοχών: 

 

 

 

 

 

 



Σε αυτή την κατηγορία  τα βραβεία είναι: 

Βραβείο Φωτογραφία -Νηπιαγωγείο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Φωτογραφία -Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής 

 

Βραβείο Φωτογραφία-Πρώτη& Δευτέρα Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Φωτογραφία -Πρώτη& Δευτέρα Τάξη Ειδικής  
Αγωγής 

 

Βραβείο Φωτογραφία -Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Φωτογραφία -Τρίτη & Τετάρτη Τάξη Ειδικής  
Αγωγής 
 

Βραβείο Φωτογραφία -Πέμπτη & Έκτη Τάξη Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Φωτογραφία -Πέμπτη & Έκτη Τάξη Ειδικής  Αγωγής 
 
Βραβείο Φωτογραφία -Γυμνάσιο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Φωτογραφία -Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής 

 

Βραβείο Φωτογραφία -Λύκειο Γενικής Αγωγής 
Βραβείο Φωτογραφία -Λύκειο Ειδικής Αγωγής 
 

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού * 

Υποβολή Συμμετοχών: 1/12/2020-31/1/2021 

Ανάρτηση Συμμετοχών: 01/02/2021-15/2/2021 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 17/3/2021 

Βράβευση: Κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης εθελοντικής δράσης του 
οργανισμού μας Οκτώβριος 2021  

Η αποστολή των συμμετοχών γίνεται είτε με email στο schools@makeawish.gr. 
Όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στο site wishstar.gr. Το βραβείο για κάθε 
νικητή θα είναι ένα αναμνηστικό κολλάζ φωτογραφιών παιδιών ευχής που θα 
αντιπροσωπεύει το μήνυμα της ελπίδας, της χαράς, της δύναμης και του 
εθελοντισμού. 

 

*Λόγω των εξελίξεων με την πανδημία του κορονοϊού, το χρονοδιάγραμμα του 
διαγωνισμού ενδέχεται να τροποποιηθεί. 

Όπου εμφανίζονται πρόσωπα παιδιών, οι γονείς έχουν δώσει ειδική άδεια. 

 

 

 

 


