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Τίτλοσ μαθητικοφ διαγωνιςμοφ 

«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΕΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ» 

 

Αντικείμενο/περιεχόμενο του μαθητικοφ διαγωνιςμοφ 

Το αντικείμενο του μακθτικοφ διαγωνιςμοφ αφορά ςτθ ςθμαςία τθσ υγιεινισ διατροφισ και τθσ 

ςωματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία. Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ εξοικείωςθ των 

μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τισ αρχζσ ενόσ πιο υγιεινοφ τρόπου 

ηωισ μζςω καλλιτεχνικισ εναςχόλθςθσ με μθνφματα για τισ υγιεινζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ και τθ 

ςωματικι δραςτθριότθτα ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία. 

 

Το μζςο με το οποίο κα διαγωνιςτοφν οι μακθτζσ από τα μετζχοντα ςχολεία είναι ζνα ζργο με κζμα 

μθνφματα ςχετικά με τθ διατροφι και τθ ςωματικι δραςτθριότθτα ή μια (ι/και περιςςότερεσ 

υγιεινζσ ςυνταγζσ). 

 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, το είδοσ του ζργου διαφοροποιείται ανά θλικιακι ομάδα, ωσ εξισ: 

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη (Νηπιαγωγείο και Α’-ΣΤ’ Δημοτικοφ) 

Είδοσ ζργων:  

 Χειροτεχνία όπωσ, ηωγραφιά, αφίςα, κολάη κ.ο.κ.  

Προδιαγραφζσ ζργων: 1. Τα ζργα κα πρζπει να είναι πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ (να μθν αποτελοφν 

αντιγραφι ιδθ υπαρχόντων ζργων), 2. Οι διαςτάςεισ των ζργων κα πρζπει να είναι 50 Χ 70 cm, 3. Ο 

τρόποσ δθμιουργίασ του ζργου είναι ελεφκεροσ. Το ζργο μπορεί να είναι ηωγραφικι, κολάη, προϊόν 

θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν, 4. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τισ 

πρϊτεσ φλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν (π.χ. χρϊματα και φωτογραφίεσ, ι ακόμθ και τρόφιμα όπωσ 

ρφηι, ηυμαρικά ι όςπρια, αρκεί να μθν υπόκεινται ςε αλλοίωςθ) και 5. Σε περίπτωςθ που 

περιλαμβάνεται λεκτικό μινυμα, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Υγιεινζσ ςυνταγζσ: 

Προδιαγραφζσ: 1. Οι ςυνταγζσ κα πρζπει να είναι πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ (να μθν 

αποτελοφν αντιγραφι ιδθ δθμοςιευμζνων/κατοχυρωμζνων ςυνταγϊν). 2. Οι ςυνταγζσ κα 

πρζπει να ακολουκοφν τισ αρχζσ υγιεινισ διατροφισ όπωσ περιγράφονται ςτον Εκνικό 

Διατροφικό για Βρζφθ, Ραιδιά και Εφιβουσ (π.χ. ζμφαςθ ςε δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ, 

ελαιόλαδο, φροφτα, λαχανικά). Οι ςυνταγζσ μποροφν να υποβλθκοφν ςτθν ελλθνικι ι 

αγγλικι γλϊςςα. 
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη 

Είδοσ ζργων: Ανάπτυξθ βίντεο 

Προδιαγραφζσ ζργων: 1. Θ διάρκεια του βίντεο κα πρζπει να είναι 3-5 λεπτά, 2. Δεν υπάρχει 

περιοριςμόσ ωσ προσ το περιεχόμενο του βίντεο. Μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα 

ομιλία/ςυνομιλία μακθτϊν, κάποιο ςκετσ, τραγοφδι, ι ακόμθ και κινοφμενα ςχζδια, 3. Θ γλϊςςα 

που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να είναι θ Ελλθνικι. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο μαθητικό διαγωνιςμό 

Σχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ (Νθπιαγωγείο και Α’-ΣΤ’ Δημοτικού) και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

 

Φορζασ διοργάνωςησ μαθητικοφ διαγωνιςμοφ 

ΡΟΛΘΨΙΣ Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία Ρρολθπτικισ, Ρεριβαλλοντικισ και Εργαςιακισ 

Ιατρικισ (δ.τ. Ινςτιτοφτο Prolepsis).  

 

Ταχυδρομική διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ 

Φραγκοκλθςιάσ 7, Μαροφςι, Τ.Κ. 15125 

Τθλ.: 210 6255700 

e-mail: info@prolepsis.gr 

website: www.prolepsis.gr 

 

Υπεφθυνοσ Επικοινωνίασ 

Αφροδίτθ Βελουδάκθ, Διευκφντρια Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 

Μζλη επιτροπήσ διοργάνωςησ μαθητικοφ διαγωνιςμοφ 

 Ακθνά Λινοφ, MD, MPH, PhD, FACE, Κακθγιτρια τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ρρόεδροσ Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 Αφροδίτθ Βελουδάκθ, PhD, Γενικι Διευκφντρια Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 Κωνςταντίνα Ηϊτα, PhD, Διευκφντρια Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Στρατθγικισ & Ρροαγωγισ 

Υγείασ Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 Χριςτίνα-Μαρία Καςτορίνθ, PhD, Διευκφντρια Σχεδιαςμοφ & Ζρευνασ Διατροφισ 

Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 Ματίνα Κοφβαρθ, MSc, PhDc, Κλινικι διαιτολόγοσ – διατροφολόγοσ Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 

http://www.prolepsis.gr/
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Μζλη επιτροπήσ αξιολόγηςησ των ζργων 

 Ακθνά Λινοφ, MD, MPH, PhD, FACE, Κακθγιτρια τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ρρόεδροσ Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 Κωνςταντίνα Ηϊτα, PhD, Διευκφντρια Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Στρατθγικισ & Ρροαγωγισ 

Υγείασ Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 Χριςτίνα-Μαρία Καςτορίνθ, PhD, Διευκφντρια Σχεδιαςμοφ & Ζρευνασ Διατροφισ 

Ινςτιτοφτου Prolepsis 

 

Συνολική διάρκεια μαθητικοφ διαγωνιςμοφ 

Ο μακθτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2020-2021 και θ 

επίςθμθ λιξθ του κα οριςτεί εντόσ του Μαΐου 2021 (λίγο πριν τθ λιξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ). 

 Ζναρξθ: με τθν επίςθμθ ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ (11/09/2020) 

 Συνολικόσ χρόνοσ: 8 μινεσ 

 Διαγωνιςτικι διαδικαςία: 5 μινεσ (Νοζμβριοσ – Μάρτιοσ) 

 Αξιολόγθςθ ζργων & Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων: 2 μινεσ (Απρίλιοσ – Μάιοσ) 

 

Διαδικαςία διεξαγωγήσ του μαθητικοφ διαγωνιςμοφ 

Φάςη Ι – Υποβολή αιτήςεων ςυμμετοχήσ 

 Οι ςχολικζσ μονάδεσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα ενθμερωκοφν ςτθν ζναρξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτον υποβαλλόμενο προσ ζγκριςθ 

μακθτικό διαγωνιςμό μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αλλά και όπου κρικεί απαραίτθτο με 

τθλεφωνικι επικοινωνία από τθν ομάδα του Ινςτιτοφτου Prolepsis μζςω αναλυτικισ 

πρόςκλθςθσ. Συγκεκριμζνα, οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων κα λάβουν πρόςκλθςθ 

ςυμμετοχισ, αίτθςθ ςυμμετοχισ όπου κα ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία των μακθτϊν που κα 

εκπροςωπιςουν το ςχολείο, κακϊσ και ζντυπο ςυγκατάκεςθσ των γονζων των μακθτϊν που κα 

μετζχουν ςτο μακθτικό διαγωνιςμό, ςτο οποίο κα αποδζχονται τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ τουσ 

ςτον διαγωνιςμό και τθν ζκκεςθ των ζργων τουσ. Ραράλλθλα, κα λάβουν ενθμζρωςθ ςχετικά 

με το διακζςιμο θλεκτρονικά ζργο των Εκνικϊν Διατροφικϊν Οδθγϊν, το οποίο με τθν Αρ. 

Ρρωτ. 193872/Δ2 απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων μπορεί να 

αξιοποιθκεί από τισ ςχολικζσ μονάδεσ ωσ πλοφςια πθγι πλθροφορίασ για τθν ενκάρρυνςθ 

υιοκζτθςθσ υγιεινϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν και τθν προαγωγι τθσ υγείασ των μακθτϊν. Το 

Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ με τθν Αρ. Ρρωτ. 15101/24.12.2014 ςχετικι γνωμοδότθςθ 

ζκρινε παιδαγωγικά κατάλλθλο το περιεχόμενο του Εκνικοφ Διατροφικοφ Οδθγοφ για Βρζφθ, 

Ραιδιά και Εφιβουσ για διάκεςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτό πραγματοποιικθκε κατόπιν ςχετικισ 

πρόταςθσ του ΙΕΡ θ ανάρτθςι του ςτθν επίςθμθ δικτυακι πφλθ του ΥΡΑΙΘ, e-yliko: 

http://www.eyliko.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=categor

y &id=130&Itemid=228. Το εν λόγω υλικό προτείνεται να αξιοποιθκεί από τουσ μακθτζσ κατά 

τθν ανάπτυξθ των ζργων τουσ.  

 Οι διευκυντζσ ι οι εκπαιδευτικοί ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν επίςθμθ προκιρυξθ 

του μακθτικοφ διαγωνιςμοφ κα πρζπει να αποςτείλουν βεβαίωςθ ςυμμετοχισ των μακθτϊν 

ςτο μακθτικό διαγωνιςμό μαηί με τα ζντυπα ςυγκατάκεςθσ των γονζων. Διευκρινίηεται ότι κάκε 

ςχολείο μπορεί να μετζχει ωσ εξισ: 

(α) ζνα ζργο από το Νθπιαγωγείο 

(β) ζνα ζργο από τισ τάξεισ Α’, Β’ και Γ’ Δθμοτικοφ (γ) ζνα ζργο από τισ τάξεισ Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

Δθμοτικοφ (δ) ζνα ζργο από το Γυμνάςιο (ςτ) ζνα ζργο από το Λφκειο 

 

ΦΑΣΗ ΙΙ – Προετοιμαςία και Υποβολή των Ζργων 

Οι μακθτζσ κα απαςχολθκοφν με τθν προετοιμαςία των ζργων εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. Οι 

διευκυντζσ αναλαμβάνουν τθν αποςτολι των ζργων ςτο Ινςτιτοφτο Prolepsis. Θ υποβολι τθσ 

ςυμμετοχισ του ςχολείου προχποκζτει αποδοχι των όρων του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν 

επιςτολι που κα αποςταλεί ςτα ςχολεία, και μπορεί να γίνει είτε με αποςτολι του θλεκτρονικοφ 

αρχείου του ζργου/ζργων που κα προκρίνει το κάκε ςχολείο (ςε αρχείο jpg ι pdf για τθν 

αφίςα/κολάη, ιδανικά ςε υψθλι ανάλυςθ) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@prolepsis.gr, είτε με 

παράδοςθ του πρωτότυπου ζργου/ζργων ι cd/dvd που να περιζχει θλεκτρονικό αρχείο του ζργου 

ςτο Ινςτιτοφτο Prolepsis, Φραγκοκλθςιάσ, 7, Μαροφςι, 15125. Ο φάκελοσ ςυμμετοχήσ του ςχολείου 

ςτον Διαγωνιςμό (είτε αποςταλεί θλεκτρονικά είτε με παράδοςθ ςτα γραφεία του Ινςτιτοφτου) κα 

πρζπει να περιλαμβάνει: 

 

1. Ονομαςία ςχολείου, διεφκυνςθ, τθλζφωνο. 

2. Πνομα Διευκυντι, Υπεφκυνου Ρρογράμματοσ και των εκπαιδευτικϊν που ςυνζβαλαν ςτο 

ζργο. 

3. Τα ονόματα και τθν τάξθ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν. 

4. Το ζργο ωσ εξισ:  

 Αφίςα/κολάη: ςε αρχείο jpg ι pdf 

 Υγιεινι ςυνταγι: ςε αρχείο word ι μζςω υποβολισ ςε google form ι ςε αρχείο Μ4 

 Βίντεο: ςε αρχείο MP4 

mailto:info@prolepsis.gr
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5. Φωτοτυπία των ςυμπλθρωμζνων και υπογεγραμμζνων από γονείσ εγγράφων 

ςυγκατάκεςθσ (για τουσ μακθτζσ που εμφανίηονται ςτο ζργο ι τα ζργα). 

6. Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζργων κα οριςτεί από τον φορζα διοργάνωςθσ 

(Ινςτιτοφτο Prolepsis) περί τον Μάρτιο του 2021. 

 

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Αξιολόγηςη των ζργων 

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των ζργων, τρία (3) μζλθ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ 

του Ινςτιτοφτου Prolepsis, που ζχουν οριςτεί ωσ επιτροπι αξιολόγθςθσ των ζργων κα κλθκοφν να 

βακμολογιςουν τα ζργα. Κατά τθν αξιολόγθςθ κα λθφκοφν υπόψθ θ τιρθςθ των 

προαναφερκζντων προδιαγραφϊν των ζργων, ενϊ θ διάκριςθ των καλφτερων ζργων (δφο (2) για 

νθπιαγωγείο, δφο (2) για Α’-Γ’ Δθμοτικοφ, δφο (2) για Δ’-ΣΤ’ Δθμοτικοφ, δφο (2) για Γυμνάςιο, δφο 

(2) για Λφκειο) κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ: 

 περιεχόμενο και πρωτοτυπία του μθνφματοσ, 

 ςαφινεια του μθνφματοσ, 

 αιςκθτικό αποτζλεςμα, 

 αυκεντικότθτα, 

 δθμιουργικότθτα, 

 πρωτοτυπία, 

 αρτιότθτα εκτζλεςθσ. 

 

ΦΑΣΗ ΙV: Δημοςίευςη των ζργων 

Διευκρινίηεται ότι όλα τα ζργα δφναται να παρουςιαςτοφν/αναρτθκοφν ςε εκδιλωςθ (εφόςον 

πραγματοποιθκεί κα ςταλεί αναλυτικι ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία) ι να δθμοςιευκοφν ςτθν 

ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Prolepsis. Τα μετζχοντα ςχολεία και οι μακθτζσ που τα εκπροςωποφν 

ςτον μακθτικό διαγωνιςμό κα ενθμερωκοφν αναφορικά με οποιαδιποτε ανάρτθςθ ι δθμοςίευςθ 

των ζργων τουσ. 

Ανακοίνωςη των αποτελεςμάτων 

Θ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων κα πραγματοποιθκεί μζςω αποςτολισ ενθμζρωςθσ ςτα ςχολεία 

ι ςε προκακοριςμζνθ ϊρα ςτθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ (εφόςον πραγματοποιθκεί). Θα δοκοφν 

ςυνολικά δζκα (10) βραβεία π.χ. ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ (ζξι (6) για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

και τζςςερα (4) για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ). 

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτον μακθτικό διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και δεν ζχει 

κανενόσ είδουσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ μακθτζσ ι το ςχολείο. Δεν κα υπάρξουν ζςοδα για 

το Ινςτιτοφτο Prolepsis που προκθρφςςει τον παρόν μακθτικό διαγωνιςμό ι για άλλον φορζα από 
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τα υποβλθκζντα ζργα (με εμπορία ι διαφιμιςθ, κ.λπ.). Επίςθσ, θ χριςθ/προβολι των ζργων των 

μακθτϊν κα γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και ζπειτα από υπογεγραμμζνθ Υπεφκυνθ 

Διλωςθ των γονζων τουσ όπου εκφράηουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ για αυτό. 

 Τζλοσ, το Ινςτιτοφτο Prolepsis ωσ φορζασ διοργάνωςθσ του μακθτικοφ διαγωνιςμοφ 

αναλαμβάνει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ και διαςφάλιςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων και των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων των δθμιουργϊν (μακθτϊν). 


