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Θεσσαλονίκη: 23-2-2021 
Αριθ. Πρωτ.:2355 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Δήμαρχο Δήμου Βόλβης 

3. Οργανισμό Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

(Ο.Π.Α.Π) 

4. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε διαγωνισμό με τίτλο: 1821-2021. 200 χρόνια 

Ελεύθερη Ελλάδα. Οι Μεγάλοι μας Ήρωες». 

  

Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης (Ο.Π.Α.Π),  στα 

πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό  των 200 ετών από την 

έναρξη της Επανάστασης του 1821 προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο: 

 

1821-2021. 200 χρόνια Ελεύθερη Ελλάδα. Οι Μεγάλοι μας Ήρωες». 

 

Στον Διαγωνισμό  μπορούν να  συμμετέχουν,  μεμονωμένες τάξεις-τμήματα, 

ομάδες μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τους του 

Δήμου Βόλβης της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

. 

 

1. Σκοπός και στόχοι  

 

Βασικοί σκοποί της εκδήλωσης είναι:  

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 

Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 

Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 
Πασσιάς Δημήτριος 

Τηλέφωνο: 2310  -   588294 

 6939072508 

Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

----- 
 

  

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IORDANIS TAVRIDIS
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 Να αναδειχθεί η πολύπλευρη και σημαντική συνεισφορά της εκπαίδευσης 

στον απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων και στη διαμόρφωση της ιστορίας του 

ελληνικού κράτους.  

 Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να συμμετάσχουν 

στον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, να αρθρώσουν 

και να καταθέσουν την άποψή τους αναφορικά με το δικό τους τρόπο θέασης και 

πρόσληψης του παρελθόντος. Ειδικά στην περιοχή μας όπου πολέμησε ο 

Αρχιστράτηγος της Μακεδονίας Εμμανουήλ Παπάς και οι Μοναχοί του Αγίου 

Όρους, στην περίφημη Μάχη της Ρεντίνας και Ν. Απολλωνίας (15 Ιουνίου 1821), 

επέτειος για την οποία ο Δήμος Βόλβης προγραμματίζει μεγάλες  εκδηλώσεις τιμής  

και μνήμης. 

 

Επιμέρους στόχοι της εκδήλωσης είναι:  

 

 Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών  και η εμπέδωση όψεων 

της εθνικής ταυτότητας.  

 Η βιωματική και δημιουργική προσέγγιση της Επανάστασης του 1821.  

 Η απόδοση τιμής και η αναγνώριση των Ηρώων καθώς και  της 

σημαντικότητας της Ελληνικής Επανάστασης για τη συγκρότηση και την 

πορεία του ελληνικού κράτους.  

 Η ενθάρρυνση των μαθητών   για συμμετοχή στην εκπόνηση εργασιών. 

  Η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και η εξοικείωση με την αναζήτηση 

ιστορικού υλικού.  

 Η εξοικείωση των μαθητών  με τις δυνατότητες και τα εργαλεία του 

διαδικτύου και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε εκδήλωση που θα 

υλοποιηθεί εξ αποστάσεως.  

 

2. Θεματολογία  

 

Ζητούμενο είναι οι εργασίες των μαθητών  να αναδεικνύουν πτυχές της 

Ιστορίας  και συγκεκριμένα, μέσα απ΄ αυτές   η αναγνώριση των Ηρώων καθώς  

και  η  σημαντικότητα  της  Ελληνικής Επανάστασης του 1821.  

 

Ενδεικτικά θέματα:  

  Η εκπαίδευση στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.  

  Μάχες και ΄Ηρωες  της Ελληνικής Επανάστασης.  

  Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 

  Η εκπαίδευση τα τελευταία 200 χρόνια ιστορίας του ελληνικού κράτους.  
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  Εξέχουσες προσωπικότητες της παιδείας και της εκπαίδευσης: δάσκαλοι  

του γένους, άνθρωποι των γραμμάτων, εκπαιδευτικοί, ευεργέτες κ.ά.  

 

 

3. Μορφολογία εργασιών  

 

Θα γίνουν δεκτά πάσης φύσεως οπτικοακουστικά, παράγωγα συνθετικής-

δημιουργικής και ερευνητικής εργασίας των μαθητών και των μαθητριών, σε 

ψηφιακή μορφή, γενικά έργα που θα μπορούν να παρουσιαστούν στην ψηφιακή 

τάξη ( εξ αποστάσεως).  

 

4. Προδιαγραφές του Διαγωνισμού 

     α.    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 (1) Κολλάζ ηρώων (ομαδική εργασία) 

 (2) Κουκλοθέατρο Ηρώων 1821 (σε βίντεο) 

 

      β.  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 (1) Ζωγραφική αφίσα (ομαδική εργασία) 

 (2) Χάρτης ηρώων (χάρτης της Ελλάδας με εικόνες ηρώων του '21 στα μέρη 

που κυρίως έδρασαν - ομαδική εργασία) 

 (3) Ένα τραγούδι για τους Ήρωες του ΄21 ( νέα μουσική σύνθεση με φωνές 

ή χορωδία μαθητών) 

          (4) Θέατρο Σκιών για το 1821 (σε βίντεο με φιγούρες καραγκιόζη και ηρώων 

του ΄21) 

 

Όλα τα παραπάνω έργα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, θα πρέπει να 

μπορούν να παρουσιαστούν στο πλαίσιο διαδικασιών τηλεδιάσκεψης και να 

αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης.  

 

Η διάρκεια της παρουσίασης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) 

λεπτά. Σε κάθε συμμετοχή, μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, αρχικά, θα 

αναφερθούν στη διαδικασία παραγωγής του έργου (το ανώτερο 3 λεπτά) και στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουν το έργο τους (το ανώτερο 7 λεπτά). 

 

5. Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών 

 

Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από  Επιτροπή που θα 

αποτελείται από μέλη της Διεύθυνσης Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης και μέλη του 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης , με τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

 

α)   Ιστορική και διδακτική διάσταση.  

β)   Επιστημονική εγκυρότητα.  
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γ)   Συνάφεια με το θέμα.  

δ)   Πληρότητα του περιεχομένου.  

 

Η αποστολή των έργων θα γίνει  ηλεκτρονικά στις δ/νσεις : 

Politistika.dyt.thess@gmail.com  και  opapdv11@gmail.com καθώς και τα 

πρωτότυπα θα έρθουν στην Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης.  

Για τις κατηγορίες 1 και 2 με μία ευκρινή ψηφιακή φωτογραφία ανά Τμήμα ή Τάξη 

που συμμετέχει. 

 

Παρομοίως  για τις κατηγορίες 3 και 4, η αποστολή των βίντεο 

κουκλοθεάτρου και θεάτρου σκιών θα γίνει ηλεκτρονικά σε μορφή mp4, ενώ η 

αποστολή του μουσικού κομματιού σε mp3. 

 

Σε κάθε e-mail πρέπει να αναφέρεται το Τμήμα ή η Τάξη συμμετοχής, το 

Σχολείο και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου Εκπαιδευτικού, μαζί με κινητό. 

τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. 

 

Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση στην επετειακή 

εκδήλωση θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης 

(opapvolvis.gr) για να εκτεθούν στο κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν 

από την Οργανωτική Επιτροπή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα 

έργα θα κριθούν ανώνυμα από την Επιτροπή.  

 

Οι Βραβεύσεις θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου, ενώ τα Βραβεία θα 

απονεμηθούν κατά τις μεγάλες εκδηλώσεις της επετείου της Μάχης της 

Ρεντίνας, στο διάστημα 12 και 13 Ιουνίου 2021, εφόσον οι συνθήκες το 

επιτρέπουν. 

 

Τα βραβεία θα είναι τα εξης:  

Πρώτο  Βραβείο: συλλεκτικά νομίσματα της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας 

Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο:  βιβλία από τις εκδόσεις Τζιαμπίρης 

 

Στους μαθητές και στις μαθήτριες, τα έργα των οποίων θα παρουσιαστούν στην 

εκδήλωση και στους/στις επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικούς, θα δοθεί βεβαίωση 

συμμετοχής. 

 

6. Όροι, οδηγίες και προθεσμίες συμμετοχής  

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής αποστολής μέχρι 23 Απριλίου 2021. 

 

Κάθε τάξη θα μπορεί να υποβάλει μόνο ένα έργο. Θα γίνουν δεκτά μόνο 

έργα πρωτότυπα και έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί σε άλλη εκδήλωση ή δεν 

έχουν δημοσιευτεί.  

Η συμμετοχή στην εκδήλωση θα είναι δωρεάν και θα προϋποθέτει τη 

συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων (των δημιουργών των έργων μαθητών και 
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μαθητριών, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, ή των γονέων-κηδεμόνων τους, εφόσον είναι 

ανήλικοι/ες, των εκπαιδευτικών κ.ά.), αναφορικά με την επεξεργασία των 

δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία θα τηρηθεί η κείμενη 

σχετική νομοθεσία.  

Επισημαίνεται ότι τόσο η εκδήλωση όσο και η παραγωγή των έργων των 

μαθητών και μαθητριών θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία από τον COVID-19, όπως 

επίσης και με την τήρηση κάθε λοιπού μέτρου σχετικού με την υγεία και την 

ασφάλεια του συνόλου των συμμετεχόντων/ουσών στην εκδήλωση. Για τους όρους 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών υπεύθυνοι θα 

είναι οι Διευθυντές/ριες και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετάσχουν.  

Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από περίληψη αλλά και το 

πλήρες έργο των μαθητών και μαθητριών. 

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 




