
Πρόσκληση για συμμετοχή 
στον 4ο Εθνικό Διαγωνισμό:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά διαγωνισμό με τίτλο: «
Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid - 19».

Στο διαγωνισμό φέτος μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι Έλληνες – Κύπριοι πολίτες
της Ελλάδας και του εξωτερικού είτε Ενήλικες ανεξαρτήτου Ηλικίας είτε ανήλικοι που
συνυπογράφουν την αίτηση συμμετοχής οι γονείς τους.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται είτε να καταγράψουν είτε να απεικονίσουν την ιδέα ή την
εμπειρία τους η οποία θα πρέπει να είναι βασισμένη στις στιγμές που ζήσαμε από την
έναρξη της πανδημίας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφραστούν
είτε με κείμενα άνω των 500 και έως 3000 λέξεων είτε να απεικονίσουν καλλιτεχνικά με
τη «γλώσσα» της ζωγραφικής καθώς και άλλων μεθόδων την εμπειρία τους από τον Covid
– 19 (χωρίς περιορισμό συμμετοχών) με στόχο την δημιουργία eBook, το οποίο θα είναι
δωρεάν διαθέσιμο σε όλους.

Ο διαγωνισμός ξεκινά με την 1η ανάρτηση του (7/05/2020) και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των κειμένων – καλλιτεχνικών έργων είναι η 15η Ιουλίου 2020.

Όλα τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριμένα στο email
johnis08@yahoo.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους όρους συμμετοχής και στο e-mail:
johnis08@yahoo.gr

Για την έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου eBook δεν θα γίνει βράβευση συγκεκριμένων έργων και όλοι οι συμμετέχοντες θα
λάβουν Τιμητική Διάκριση την ώρα της παρουσίασης του ηλεκτρονικού βιβλίου η οποία θα λάβει χώρα στην Πόλη της
Λάρισας όπου θα ενημερωθείτε! Για όσους συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στην παρουσίαση του eBook και
την τελετή απονομής των Τιμητικών διακρίσεων ο τρόπος αποστολής τους θα είναι μέσω email.

Ο Δ/ντης του Μεταπτυχιακού Π.Φ.Υ.

Καθηγητής Κ Ι Γουργουλιάνης

«Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid -19»

• συγγραφής κειμένων
• ζωγραφικής και 
• άλλων μεθόδων

Ελλάδας – Κύπρου 
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