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Διλωςθ ςυμμετοχισ 

1. Γενικά 

Σο Ίδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν (ΙΙΒΕΑΑ), ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ HEART II, διοργανϊνει τον πρϊτο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό για τον 

Ζλεγχο του Καπνίςματοσ. Οι μακθτζσ καλοφνται να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό με ατομικά ι 

ομαδικά ζργα τουσ που προάγουν τθν υγιεινι ςυμπεριφορά όςον αφορά ςτο κάπνιςμα. 

 

 

http://www.smokefreegreece.org/


2. Ηλικιακζσ ομάδεσ-κατθγορίεσ 

Η κεματικι του διαγωνιςμοφ και ο τφποσ των ζργων αλλάηει ανάλογα με τθν θλικιακι ομάδα 

ςτθν οποία ανικει ο μακθτισ. Αναλυτικότερα: 

 

Α. Διαγωνιςμόσ ηωγραφικισ για μακθτζσ Εϋ-Σϋ Δθμοτικοφ (θλικίασ 10-12 ετϊν). 

Οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζργα με κζμα «Μακαίνω Να Μθν Καπνίηω». Σα ζργα 

κα πρζπει να ζχουν μζγεκοσ Α3 (29,7x 42cm) ι Α4 (21 x 29,7 cm). Οι μακθτζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν ελεφκερα διάφορεσ τεχνικζσ ηωγραφικισ και χρϊματα, ϊςτε να μεταφζρουν 

το μινυμά τουσ. Σα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων (Όνομα, Επϊνυμο, χολείο, Σίτλοσ του Ζργου) 

κα πρζπει να αναγράφονται ςτο πίςω αριςτερό μζροσ του ζργου τουσ. 

 

Β. Διαγωνιςμόσ ςφντομου βίντεο ι μουςικισ/τραγουδιοφ για μακθτζσ Γυμναςίου (θλικίασ 

13-15 ετϊν). 

Οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν ζνα ςφντομο βίντεο διαρκείασ 3 ζωσ 5 λεπτϊν ι 

μουςικι/τραγοφδι διαρκείασ 3 ζωσ 5 λεπτϊν, με κζμα «Σςιγάρο; Δεν Γουςτάρω!». Σα ζργα κα 

υποβάλλονται αποκθκευμζνα ςε οπτικό δίςκο (CD ι DVD) πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να 

αναγράφονται τα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων (Όνομα, Επϊνυμο, χολείο, Σίτλοσ του Ζργου). 

 

Γ. Διαγωνιςμόσ ψθφιακοφ υλικοφ για μακθτζσ Λυκείου (15-18 ετϊν). 

Οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν μια ψθφιακι εφαρμογι (για κινθτά, tablet ι 

θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ), ι ζνα μινυμα τφπου sms ι email, ι εικονίδια για μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ι μια ψθφιακι αφίςα με κζμα «Για Ζναν Κόςμο Χωρίσ Καπνό». Σα ζργα κα 

υποβάλλονται αποκθκευμζνα ςε οπτικό δίςκο (CD ι DVD) πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να 

αναγράφονται τα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων (Όνομα, Επϊνυμο, χολείο, Σίτλοσ του Ζργου). 

 

Πολλαπλζσ ςυμμετοχζσ ανά ςχολείο και ανά μακθτι είναι αποδεκτζσ, με μζγιςτο 3 

ςυμμετοχϊν ανά μακθτι. Σα ζργα κα πρζπει να είναι πρωτότυπα και να μθν ζχουν βραβευκεί 

ςε κάποιον άλλο διαγωνιςμό. 

 

 

 



3. Τποβολι των ζργων 

Σα ζργα κα αποςτζλλονται ςτο χρονικό διάςτθμα από  1 Οκτωβρίου 2013 ζωσ 22 Νοεμβρίου 

2013 (θμερομθνία ταχυδρομείου) ςτθν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΚΕΝΣΡΟ ΖΡΕΤΝΑ 

ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΟ, Δορυλαίου 8, Ακινα 11521», με τθν ζνδειξθ 

«για τον 1ο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό για τον Ζλεγχο του Καπνίςματοσ». το φάκελο, 

πζρα από το ζργο κα πρζπει να εςωκλείεται ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ θ διλωςθ 

ςυμμετοχισ που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ. ε περίπτωςθ ομαδικϊν ζργων, 

το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ υποβάλει ξεχωριςτι διλωςθ ςυμμετοχισ. χολεία με πολλαπλζσ 

ςυμμετοχζσ μποροφν να τισ αποςτείλουν ςε ζνα κοινό φάκελο. 

4. Διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

Από τισ 29 Νοεμβρίου  2013 ζωσ τισ 6 Δεκεμβρίου  2013 κα πραγματοποιθκεί θ αξιολόγθςθ των 

ζργων. 

Σα ζργα των μακθτϊν κα αξιολογθκοφν από ανεξάρτθτθ κριτικι επιτροπι.  

5. Παρουςίαςθ-ζπαινοι-βραβεία 

Η παρουςίαςθ των ζργων κα πραγματοποιθκεί κατά τθ 2θ εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2013 ςτα 

πλαίςια του 4ου Πανελλινιου υνεδρίου για τον Ζλεγχο του Καπνίςματοσ. το ίδιο ςυνζδριο κα 

πραγματοποιθκεί και θ απονομι των βραβείων και των επαίνων. 

Ανάλογα με τθν κζςθ τουσ ςτθν τελικι βακμολογία, όπωσ αυτι κα προκφψει από τθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ, τα ζργα κα βραβευκοφν ωσ εξισ: 

 βραβείο 

κζςθ μακθτζσ Δθμοτικοφ μακθτζσ Γυμναςίου μακθτζσ Λυκείου 

1
θ
 ζπαινοσ και 

ζπακλο  
ζπαινοσ και 

ζπακλο  
ζπαινοσ και 

ζπακλο  

2
θ
 ζπαινοσ και 

ζπακλο  
ζπαινοσ και 

ζπακλο  
ζπαινοσ και 

ζπακλο  

3
θ
-8

θ
 ζπαινοσ και 

ζπακλο 
 

ζπαινοσ και 
ζπακλο 

ζπαινοσ και 
ζπακλο 

 

Όλα τα ςχολεία τα οποία κα ςυμμετάςχουν κα λάβουν αναμνθςτικό δίπλωμα ςυμμετοχισ ςτο 

οποίο κα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοί. 

 

6. τοιχεία επικοινωνίασ 

Ελλθνικι Αντικαρκινικι Εταιρεία, κα ουμελίδου, τθλ. επικοινωνίασ 210 64 70 056, email: 

smokefreegreece@yahoo.com 

mailto:smokefreegreece@yahoo.com

