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Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Διαγωνιζμόρ «Η Ζωή σωπίρ Κάπνιζμα». 

Δηλώζηε ζςμμεηοσή μέσπι ηιρ 20 Οκηωβπίος! 

Δίζαη καζεηήο ηεο Ε’ ή ηηρ ΣΤ’ Δημοηικού θαη ζνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεηο; 

Δίζαη καζεηήο Γςμναζίος ή Λςκείος θαη εθθξάδεζαη θαιύηεξα όηαλ γξάθεηο; 

Θέιεηο λα κάζνπλ όινη όηη ε δσή είλαη πην όκνξθε όηαλ θξνληίδνπκε ηνλ εαπηό καο θαη ην 

πεξηβάιινλ; 

Γηα 6
ε
 ζπλερόκελε ρξνληά δηνξγαλώλεηαη Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο γηα λα 

κεηαθέξεη ην κήλπκα ζνπ ζε όιε ηελ Διιάδα! Ο Γηαγσληζκόο κε ζέκα «Η Ζωή Χωπίρ 

Κάπνιζμα» πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 9νπ Παλειιελίνπ Μαζεηηθνύ Σπλεδξίνπ 

«Παιδεία για έναν Κόζμο Χωπίρ Κάπνιζμα», ην νπνίν θέηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

Τξίθαια ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2018. Οη ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ηαμηδέςνπλ καδί κε έλαλ θεδεκόλα ή εθπαηδεπηηθό κέρξη ηελ όκνξθε θαη πξσηνπνξηαθή πόιε 

ηεο Θεζζαιίαο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζπλέδξην αιιά θαη λα παξαιάβνπλ ην βξαβείν 

ηνπο! 

Λεπηομέπειερ Διαγωνιζμού 

Πνηνη κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή: 

1. Μαθητζς Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικοφ και Ειδικών Σχολείων, οι οποίοι καλοφνται να 
δθμιουργιςουν ζργα ηωγραφικισ, με κζμα «Η Ζωι χωρίσ Κάπνιςμα» 

2. Μαθητζς Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι οποίοι καλοφνται να 
γράψουν ζνα κείμενο, με κζμα «Η Ζωι χωρίσ Κάπνιςμα». 
Το κείμενο μπορεί να είναι αφιγθμα, άρκρο, ποίθμα, ι επιςτολι και να απευκφνεται όπου ο 
μακθτισ επικυμεί. Η ζκταςι του (εκτόσ από τον τίτλο και τα ονόματα του/των 
ςυγγραφζα/ων και του παραλιπτθ), δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 500 λζξεισ 

Οι ζςμμεηοσέρ μποπεί να είναι αηομικέρ ή ομαδικέρ. 

Τπόπορ ζςμμεηοσήρ: 

 Τα ζργα κα αποςτζλλονται με email, ωσ ςυνθμμζνο αρχείο pdf, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
info@researchlab.gr 

 Το email κα ζχει κζμα «Για τον 6ο ΠΜΔΕΚ» 
 Θα επιςυνάπτεται θ διλωςθ ςυμμετοχισ κάκε ςυμμετζχοντα ςε ψθφιακι μορφι 

ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ, θ οποία περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του μακθτι και του 
υπευκφνου εκπαιδευτικοφ, τα ςτοιχεία του ςχολείου και τθ διλωςθ του κθδεμόνα. 
Μπορείτε να βρείτε τθ διλωςθ εδώ. 

Έπαζια: 

1
ε 

ζέζε (Βξαβείν) 

 Ψθφιακό μζςο αποκικευςθσ δεδομζνων (USB stick) 
 Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου 
 Επιταγι αξίασ 100 ευρϊ 
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Δηδηθά γηα ηηο νκαδηθέο ζπκκεηνρέο πξνβιέπεηαη Γξαπηό Γίπισκα Βξαβείνπ, USB stick θαη 

επηηαγή ύςνπο 100 επξώ για κάθε μέλορ ηεο νκάδαο. Οη επηηαγέο αλά νκάδα δεν μποπούν να 

ςπεπβαίνοςν ζηο ζύνολό ηοςρ ηην αξία ηων 300 εςπώ (γηα παξάδεηγκα, αλ θεξδίζεη κία 

νκάδα κε 6 άηνκα, ην θάζε κέινο ζα ιάβεη κία επηηαγή ύςνπο 50 επξώ – ζύλνιν 300 επξώ). 

2
ε
 ζέζε (Έπαηλνο) 

 Ψθφιακό μζςο αποκικευςθσ δεδομζνων (USB stick) 
 Γραπτό Δίπλωμα Επαίνου 

Βξάβεπζε: 

Η βξάβεπζε ησλ ληθεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 9
ν
 Παλειιήλην Μαζεηηθό Σπλέδξην, ηε 

Τξίηε 6 Ννεκβξίνπ 2018, ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Τξηθθαίσλ. 

Αλ ην ζρνιείν ζαο είλαη ενηόρ Τπικάλων, νη δηνξγαλσηέο ηνπ Σπλεδξίνπ ζα θαιύςνπλ ηε 

κεηαθίλεζή ζαο, πξνο θαη από ην ρώξν ηνπ Σπλεδξίνπ (θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνπο 

ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο). 

Αλ ην ζρόιεην ζαο είλαη εκηόρ Τπικάλων, νη δηνξγαλσηέο ηνπ Σπλεδξίνπ ζα θαιύςνπλ ηα 

εμόδα κεηαθίλεζεο θαη 1 δηαλπθηέξεπζεο (εθόζνλ είλαη αλαγθαίν). Γηα ηηο νκαδηθέο 

ζπκκεηνρέο, ν κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ 

κεηαθνξηθά θαη δηακνλή, δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηπειρ αλά βξαβείν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλνδνύ εθπαηδεπηηθνύ ή θεδεκόλα. 

Τειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ έξγσλ, είλαη ε 20η Οκηωβπίος 2018.  

Μελ μεραζηείηε! 

Δείτε τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ του Διαγωνιςμοφ https://bit.ly/2RwSdty 

Δείτε τθν ζγκριςθ του Υ.Π.Ε.Θ. για τον Διαγωνιςμό ςτο ςυνθμμζνο αρχείο 

Καλή επιηςσία ζε όλοςρ! 

Για περιζζόηερες πληροθορίες, μπορείηε να επικοινωνήζεηε ζηο ηηλ. 210 3314755 ή μέζω 

email info@researchlab.gr. 

Ο Πανελλήνιος Μαθηηικός Διαγωνιζμός «Η Ζωή τωρίς Κάπνιζμα» διοργανώνεηαι με ηην 

έγκριζη ηοσ Υ.Π.Ε.Θ., με αριθμό πρωη. Φ15/163537/2018 

Το Πανελλήνιο Μαθηηικό Σσνέδριο «Παιδεία για έναν Κόζμο τωρίς Κάπνιζμα», ηελεί σπό ηην 

Αιγίδα ηης Α.Ε. ηοσ Προέδροσ ηης Ελληνικής Δημοκραηίας, Κσρίοσ Προκοπίοσ Πασλοπούλοσ 

και ζσνδιοργανώνεηαι από ηο Ερεσνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας και ηον Δήμο Τρικκαίων. 
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