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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ τη̋ Π.Ε.Β. 

 

Σα̋ ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων σε 

συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Συνεδρίου «Η 

Βιολογία στην Εκπαίδευση» διοργανώνει στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων του Συνεδρίου Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό 

Δημιουργία̋ Αφίσα̋ για του̋/τι̋ μαθητέ̋/μαθήτριε̋ των 

σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ τη̋ χώρα̋ με 

θέμα: «Η Ελλάδα και οι θάλασσέ̋ τη̋ : παρελθόν, παρόν και 

μέλλον» και σα̋ προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή. 

 

Σκοπό̋ του διαγωνισμού είναι οι μαθητέ̋/μαθήτριε̋ να 

ευαισθητοποιηθούν και να επιδείξουν ενδιαφέρον για θέματα 

θαλάσσιου περιβάλλοντο̋ και θαλάσσια̋ ζωή̋, στοχεύοντα̋ στην 

παραγωγή πρωτότυπων έργων που θα προβάλουν το πώ̋ 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι – και οι ίδιε̋ – την διαχρονική σχέση των 

Ελλήνων με την θάλασσα. 

 

Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου (1-3/12/2017, Ράλλειο Γενικό 

Λύκειο Θηλέων Πειραιά) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με την λήξη του συνεδρίου τα έργα θα 

επιστραφούν στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋. Όλε̋ οι συμμετοχέ̋ θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη 

συμμετοχή του̋ και θα επιλεγούν για βράβευση πέντε (5) έργα με κριτήρια: τη συνάφεια με το θέμα, 

την αισθητική, την δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την αμεσότητα μετάδοση̋ του μηνύματο̋. Η 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει στι̋ 27 Νοεμβρίου 2017 και οι 

βραβευθέντε̋ θα ειδοποιηθούν εγκαίρω̋ ώστε εάν επιθυμούν να παρευρεθούν στην βράβευση. Η 

βράβευση των πέντε (5) επιλεγμένων έργων θα γίνει κατά την διάρκεια του Συνεδρίου σε ημέρα και 

ώρα που θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Οι σχολικέ̋ ομάδε̋ που θα βραβευτούν θα 

παραλάβουν από την Ο.Ε. βιβλία επιστημονικού ενδιαφέροντο̋ προσφορά τη̋ Π.Ε.Β. και των 

Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη̋ (Π.Ε.Κ.) για τι̋ σχολικέ̋ βιβλιοθήκε̋ των σχολείων του̋. 

Επιπλέον τα βραβευθέντα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα αλλά και στα μέσα κοινωνική̋ 

δικτύωση̋ του Συνεδρίου και τη̋ ΠΕΒ. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

· Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρο̋ μαθητέ̋/μαθήτριε̋ τη̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋ 

(Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Ειδικά σχολεία). Στον Διαγωνισμό δεν 

γίνονται δεκτέ̋ ατομικέ̋ συμμετοχέ̋ αλλά μόνο συμμετοχέ̋ σχολείων. 
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· Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποστέλλοντα̋ μέχρι τρει̋ (3) αφίσε̋. 

· Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και 4 άτομα). 

· Ο διαγωνισμό̋ ξεκινάει στι̋ 3 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στι̋ 24 Νοεμβρίου 2017. Έω̋ την 

καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχουν αποσταλούν στο email του Συνεδρίου 

(bioeduconf@gmail.com) : 

1.Ένα διαβιβαστικό του σχολείου όπου θα δηλώνεται η συμμετοχή τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ 

στον διαγωνισμό και θα αναφέρονται : στοιχεία επικοινωνία̋ (τηλέφωνο και email) του 

Σχολείου, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/μαθητριών, το όνομα και τα 

στοιχεία επικοινωνία̋ του επιβλέποντα/συνοδού Εκπαιδευτικού και – προαιρετικά –μια 

σύντομη περιγραφή του έργου (έω̋ 100 λέξει̋) 

2. Η αφίσα σε ψηφιακή μορφή (αρχείο jpg ή pdf) 

· Η συμμετοχή στον πιο πάνω διαγωνισμό είναι προαιρετική και δωρεάν. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

· Η αφίσα θα πρέπει να έχει τελική διάσταση εκτύπωση̋ μεγέθου̋ σελίδα̋ τύπου Α3 με κάθετο ή 

οριζόντιο προσανατολισμό. 

· Η αφίσα μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό εικόνων, σκίτσων, ζωγραφική̋, κολάζ, τεχνική 

graffiti κ.ά. Η αφίσα μπορεί να γίνει και με χρήση λογισμικού επεξεργασία̋ εικόνα̋ και να 

σχεδιαστεί στον υπολογιστή ή στο χέρι. Η επιλογή των υλικών ή τη̋ τεχνοτροπία̋ (ζωγραφιά, 

κολάζ, κ.α.) είναι ελεύθερη. Συνθέσει̋ οι οποίε̋ θα περιλαμβάνουν μόνο φωτογραφίε̋ δεν θα 

γίνονται αποδεκτέ̋.   

· Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μη 

πρωτότυπου υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του έργου (κείμενα, φωτογραφίε̋, πληροφορίε̋ από 

ιστότοπου̋ κ.λπ.), θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην  πηγή προέλευση̋. 

· Στην αφίσα μπορεί να αναγράφεται το θέμα ή κάποιο σύνθημα με αφορμή το θέμα στα Ελληνικά 

ή Αγγλικά. Η αφίσα πρέπει να έχει σαφέ̋ μήνυμα και να γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενό τη̋ 

από σχετική απόσταση. Στην αφίσα δεν επιτρέπεται να αναγράφονται  η τάξη/ το τμήμα και 

το σχολείο. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

· Ε-mail επικοινωνία̋ : bioeduconf@gmail.com 

·  Τηλ. Επικοινωνία̋ : 2105224632 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Όροι συμμετοχή̋: Σα̋ παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έντυπα και όλε̋ οι εικόνε̋ που δημιουργούνται σε 

συνάρτηση με αυτό το διαγωνισμό αφίσα̋ (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο, συνεντεύξει̋ των 

συμμετεχόντων, κλπ.), μπορούν να δημοσιευθούν από του̋ διοργανωτέ̋ χωρί̋ να αξιωθεί καµία οικονοµική ή 

άλλη απαίτηση από του̋/τι̋ συμμετέχοντε̋/-ουσε̋. Σε περίπτωση που κάποιο̋/κάποια από του̋/τι̋ δημιουργού̋ 

δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητά̋ του/τη̋, μπορεί να το αιτηθεί ταυτόχρονα με την 



 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Έβρου 94-96, Αμπελόκηποι 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632  
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,  

Ωράριο λειτουργία̋: Δευτέρα έω̋ και Πέμπτη 17:00-20:00 

υποβολή του έργου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων τη̋ παρούσα̋ 

προκήρυξη̋. 


