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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ… 

…και ίσως σας ενδιαφέρουν! 

 

 Πανελλήνιος διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής: 

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού (ΕΥΔΟΞΟΣ) έχει διεξαχθεί αλλά 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 7 Φεβρουαρίου 2015 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 2015. 

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

http://www.astronomos.gr/20os-mathitikos-diagonismos 

καθώς και στη σελίδα του σχολείου: 

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

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείου Ελλάδας, προκήρυξε τον 6
ο
 Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ποίησης. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές γυμνασίων και λυκείων (γενικών και 

επαγγελματικών) με ένα ή δύο ποιήματα ο καθένας. Κάθε ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 

δύο σελίδες. 

Καταληκτική ημερομηνία για την ταχυδρομική αποστολή είναι 27 Φεβρουαρίου 2015. 
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 Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος 

Ο Μορφωτικός Όμιλος Πετρούπολης προκηρύσσει υπό την την αιγίδα της Unesco τον 7
ο
 

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος. 

Καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Ιανουαρίου 2015. 
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 Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός Φιλοσοφικού δοκιμίου 

Το τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική 

Φιλοσοφική Εταιρία και το Κέντρο Ελληνικών σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ 

και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων διοργανώνει τον 4
ο
 Πανελλήνιο 

Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: 

«Φιλοσοφία και τέχνη» 

Απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Λυκείου χωρίς να αποκλείονται μαθητές άλλων τάξεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.philosophy.upatras.gr/competition 

Δήλωση συμμετοχής μέχρι 14 Ιανουαρίου 2015 μέσω του σχολείου στη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Πληροφορίες για τους παραπάνω διαγωνισμούς θα βρείτε στην παρακάτω σελίδα: 

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

  

 Πανελλήνιοι και Πανκύπριοι Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί Ποίησης και Διηγήματος για παιδιά και 

εφήβους έτους 2014 

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2014, τους παρακάτω 

Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους:  

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με 

ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως 

τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα για όλους τους 

μαθητές ή στην αγγλική γλώσσα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με θέμα ελεύθερο. Θα 

δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.  

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα 

δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 

1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο, έως δύο (2) σελίδες για την 

πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την 

τέταρτη. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία. 
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Καταληκτική ημερομηνία για την ταχυδρομική αποστολή είναι 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: 

http://ellineslogotexnes.gr/ 

και στη σελίδα του σχολείου 

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

 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα/Διαγωνισμός Κύπρος: 1974-2014, 40 χρόνια 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: 1974-2014, 40 χρόνια 

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 Δημοκρατίας Κυρίου Καρόλου Παπούλια.   

(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 14 Νοεμβρίου 2014 και λήγει στις 16 Φεβρουαρίου του 

2015.  

 Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: 

 http://lyk-soron.dod.sch.gr/index.php/diaforoi 
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 Παννελήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2015 

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 11
ο
 Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2015 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης 

των ΕΠΑ.Λ. της χώρας. 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις. 

Η πρώτη (1
η
) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 31 

Ιανουαρίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ. 

Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015, από κάθε μαθητή χωριστά με 

συμπλήρωση και υποβολή ειδικής φόρμας στη σελίδα www.pdbio.gr και κάθε μαθητής υποβάλλει τη δήλωση 

συμμετοχής του και γραπτώς στο Διευθυντή του σχολείου του (μέχρι την παραπάνω ημερομηνία). 

 Περισσότερες πληροφορίες 

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

 

 29ος Παννελήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Χηµείας 2015 

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 29
ο
 Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) στις 29 Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο (ώρα 8.30 π.μ.). 

            Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών 

Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή 

μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Οι μαθητές 

• της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης, 

• της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ 

τάξης, ενώ  

• της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ 

τάξης.  

Δήλωση συμμετοχής μέχρι 10 Μαρτίου 2015.  

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

 


