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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ… 

…και ίσως σας ενδιαφέρουν! 

 

Πανελλήνιος διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής: 

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού (ΕΥΔΟΞΟΣ) θα ξεκινήσει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2015 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015.  Οι μαθητές μπαίνοντας 

στον ιστότοπο της Μαθηματικής Εταιρείας θα βρουν τον σχετικό σύνδεσμο του 21ου 

Διαγωνισμού. Εκεί θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – 

τηλέφωνο), θα λύσουν τις ασκήσεις και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις εντελώς 

ηλεκτρονικά (δηλαδή πάνω στην ιστοσελίδα). Στην τελευταία σελίδα θα υπάρχει εμφανές 

κουμπί με την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Το πάτημα του κουμπιού θα σημαίνει αυτόματα το 

τέλος της εξέτασης και η αποστολή του ηλεκτρονικού γραπτού τους στην Κεντρική 

Επιτροπή.  

Στη δεύτερη φάση «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα 

αν συμμετείχαν στην πρώτη ή όχι.  

 Η δεύτερη φάση θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9.00 

π.μ. σε διάφορα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας. 

Δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές στους  

Διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων τους μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2016. 

Πληροφορίες και την ύλη για το διαγωνισμό θα βρείτε στην παρακάτω σελίδα: 

http://www.astronomos.gr/archives/8623 

καθώς και στη σελίδα του σχολείου: 

http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/astronomia 

  

4ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη της Καίτης 

Λασκαρίδη 

     Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Δημόσιων 

και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα 

πρέπει να υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2016.  

     Στους 3 πρώτους διακριθέντες μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, αντίστοιχα, οι οποίοι 

θα ενημερωθούν εγκαίρως μέσω του σχολείου τους, θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα σε 

ειδική τελετή, στην οποία θα προσκληθούν οι συμμετέχοντες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για το Λύκειο ειδικότερα: 

Α΄ βραβείο:      1500 € 

Β΄ βραβείο:      1000 € 

Γ΄ βραβείο:        600€ 

Πληροφορίες στην παρακάτω σελίδα: 

 http://www.laskaridou.gr/4os-panellinios-logotechnikos-diagonismos-protoliou-diigimatos/ 

 και στη σελίδα του σχολείου: 

 http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/diagwnismoi-katalogos 

 

4
ος

 Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Λογοτεχνίας 

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει τον 4
ο
 Περιφερειακό Μαθητικό 

Ποιητικό/Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για μαθητές/τριες Γυμνασίων & Λυκείων με θέμα:  

«Μια φορά κι έναν καιρό…». 

Ο κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει: 

Α. Με ένα μόνο ποίημα, έμμετρο ή ελεύθερης γραφής. 

 Το ποίημα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 30 στίχους.  

Β. Με μια μικρή ιστορία, περίπου 400 λέξεων, σε πεζό λόγο. Η Ιστορία σας θα κινείται 

στο ίδιο θέμα εκκινώντας με τη φράση: «Μια φορά κι έναν καιρό. . .» Θα μπορούσε να έχει 

έναν τίτλο που εσείς θα επιλέξετε. 

  

Οι φάκελοι με τα «έργα» των μαθητών είναι ανάγκη να αποσταλούν μέχρι την 

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, το αργότερο (σφραγίδα ταχυδρομείου).  
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76
ος

 Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 76
ο
 Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) 

στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των 

τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Οι δηλώσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σχολείο μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της μαθηματικής εταιρίας: 

http://www.hms.gr/competitions/home?q=node/398 

και στη σελίδα του σχολείου: 

http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/mathimatika/115-76os-panellinios-mathitikos-diagonismos-p-m-d-

sta-mathimatika-o-thalis 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα/Διαγωνισμός Κύπρος: 1974-2015, Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ…  

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Σπίτι της Κύπρου - Μορφωτικό 

γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / 

Διαγωνισμό: 

Κύπρος: 1974-2015 

Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ… 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της 

Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών και τελεί υπό την αιγίδα της 

Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου Αναστασιάδη.  

(Ενδεικτικές) δημιουργίες των μαθητών με αφορμή το Κυπριακό πρόβλημα:   

Διήγημα, μυθιστόρημα, Παραμύθι , Ποίημα, Μουσική σύνθεση, Θεατρικό έργο, Αφίσα, Ζωγραφιά, 

Σκίτσο, Σποτ που θα έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει, να 

καταστήσει τον θεατή γνώστη και συμμέτοχο του προβλήματος, Ταινία μικρού μήκους που θα έχει τη 

μορφή μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ, Κατασκευή τρισδιάστατη, Πολυμεσική παρουσίαση του 

κυπριακού προβλήματος (power point), Σχολική εφημερίδα, Ιστοσελίδα ή blog 

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει στις 18 Ιανουαρίου του 

2016.  

Δήλωση συμμετοχής του σχολείου έως 30 Οκτωβρίου 2015. 

 

 Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: 

 http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/diaforoi 

 

Διεθνής Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας 

Με αφορμή τη 2
η
 Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και το 

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

διοργανώνουν διεθνή διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας με θέμα: «Σχολικός Αθλητισμός – 

Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά 

Αθλήματα». 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων 

και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος 

ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων) και πιο 

συγκεκριμένα: 

-          ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου 

-          μια τάξη ενός σχολείου 
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-          μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου 

  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες η ευκαιρία να 

εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα με όποιον τρόπο επιθυμούν. 

Μέσω του διαγωνισμού δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που θα 

συμμετάσχουν να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές των Ολυμπιακών Αρχών, της ισότιμης 

συμμετοχής στον αθλητισμό, της Δια Βίου Άσκησης και της Αθλητικής Παιδείας γενικότερα, καθώς και 

του τρόπου που όλα τα παραπάνω, μέσω του σχολικού αθλητισμού, επηρεάζουν την καθημερινότητά 

μας διαμορφώνοντας αρχές, αξίες και δεξιότητες ζωής. 

  

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 5 Οκτωβρίου 2015 και λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2016. 

 

Δήλωση συμμετοχής του σχολείου έως 30 Οκτωβρίου 2015. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: 

 http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/diaforoi 

 

 2
ος

 Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους: «Ένας πλανήτης… μια ευκαιρία» 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων (Δ΄- Ε΄- Στ΄ δημοτικού), 

Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών και 

υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας 

και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 

Το θέμα της ταινίας μικρού μήκους είναι ελεύθερη επιλογή των δημιουργών, μαθητών 

και εκπαιδευτικών.  

             Οι κατηγορίες βράβευσης είναι: 

-ταινία (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation) 

-μουσική επένδυση ταινίας (μουσική σύνθεση ή & τραγούδι) 

-εξώφυλλο/αφίσα ταινίας 

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει στις 5 Φεβρουαρίου του 

2016. 

Δήλωση συμμετοχής του σχολείου έως 30 Οκτωβρίου 2015. 

  

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: 

 http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/diaforoi 

 

 


