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ΘΔΜΑ: 4
ορ

 Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Γιαγωνιζμόρ για ηην Ιζηοπία ηων 

Δλλήνων ηος Πόνηος  

 

Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή Νενιαίαο ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο θαη 

ην Δξεπλεηηθό Κέληξν ηνπ ωκαηείνπ «Άγηνο Γεώξγηνο Πεξηζηεξεώηα» 

δηνξγαλώλνπλ ηνλ 4
ο
 Πανελλήνιο Μαθηηικό Γιαγωνιζμό κε ζέκα ηελ ηζηνξηθή 

πνξεία ηωλ Διιήλωλ ηνπ Πόληνπ. 

ηόρνο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηωλ Διιήλωλ ηνπ Πόληνπ 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηωλ λέωλ, ώζηε κέζα από ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ έξεπλα λα 

νδεγεζνύλ ζηελ εζληθή απηνγλωζία. 

Ο Γηαγωληζκόο απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ (Γ΄, Δ΄, Σ΄ ηάμεο), 

Γπκλαζίνπ, Γεληθνύ Λπθείνπ, Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε απηόλ είλαη πξναηξεηηθή. 

Σα επηκέξνπο ζέκαηα ηνπ δηαγωληζκνύ γηα θάζε βαζκίδα είλαη ηα εμήο: 

 

 

Βαζκόο Αζθαιείαο: 
Να δηαηεξεζεί κέρξη: 
Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:  

 

 

Αθήνα,           07-01-2013 

Απ. Ππωη.          1636/Γ2 

 Γ/νζειρ Π/θμιαρ & Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ  

 Γπαθεία σολικών ςμβούλων 

Π/θμιαρ & Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

 σολικέρ μονάδερ Π/θμιαρ & Γ/θμιαρ 

Δκπ/ζηρ (μέζω ηων Γ/νζεων Π/θμιαρ 

& Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ)  

ΠΡΟ:  

ΚΟΙΝ: 

 Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ 

 Παμπονηιακή Ομοζπονδία Δλλάδορ 

ςνηονιζηική Δπιηποπή Νεολαίαρ 

Λ. Νίκηρ 1 

54624 Θεζζαλονίκη 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

----- 

----- 

Σαρ. Γ/λζε:  Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο:  . Λαπαηά  
                        Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθωλν:  210-3442247 
 210-3443422 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ  
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 
ΔΚΠ/Η 

ΣΜΗΜΑΣΑ Γ΄ & Α΄ 

http://www.minedu.gov.gr/
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 Γημοηικό 

Καιιηηερληθή εξγαζία. 

Να δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο δωγξαθηά θαη λα απνδώζεηε κέζα από απηή 

εηθόλεο από ηνλ Πόλην. 

 Γςμνάζιο 

Παξαγωγή Γξαπηνύ Λόγνπ 

Με βάζε πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε από ηνλ νηθνγελεηαθό ή θνηλωληθό πεξίγπξν λα 

ζπληάμεηε έλα αθεγεκαηηθό θείκελν (έωο 500 ιέμεηο) πνπ λα αλαθέξεηαη ζηα 

δξακαηηθά γεγνλόηα πνπ έδεζε ν πνληηαθόο ειιεληζκόο θαηά ηε δίωμή ηνπ από ηηο 

παηξνγνληθέο ηνπ εζηίεο. 

 Γενικό Λύκειο, Δπαγγελμαηικό Λύκειο, Δπαγγελμαηική σολή 

Παξαγωγή Γξαπηνύ Λόγνπ 

Με αθνξκή ηελ 19
ε
 Μαΐνπ, εκέξα κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνύ 

ειιεληζκνύ, λα ζπληάμεηε έλα άξζξν (έωο 600 ιέμεηο) ζην νπνίν λα εμεηάζεηε εάλ ε 

δηεζλήο αλαγλώξηζε ηεο Γελνθηνλίαο πνπ ππέζηε ν πνληηαθόο ειιεληζκόο ζηηο αξρέο 

ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, κπνξεί λα αθππλίζεη ηνπο ιανύο, έηζη ώζηε ζην κέιινλ λα 

κελ επαλαιεθζνύλ ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο.  

Όποι διαγωνιζμού 

ε θάζε εξγαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα - ζην πάλω 

αξηζηεξό ηκήκα ηεο θόιιαο ηωλ γξαπηώλ εξγαζηώλ ή ζην πίζω κέξνο ηεο 

δωγξαθηάο- ηα παξαθάηω ζηνηρεία:  

Δπώνςμο και όνομα μαθηηή 

Όνομα παηέπα                      Όνομα μηηέπαρ 

Σάξη                                       σολείο 

Σασ. Γ/νζη                            Σηλέθωνο                    E-mail 

Σίηλορ επγαζίαρ 

Οη εξγαζίεο δωγξαθηθήο πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ ζε ρνλδξό ραξηί ζρεδίνπ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο έωο ηελ 25
η
 Μαΐος  

2013 ζηε δηεύζπλζε: Παμπονηιακή Ομοζπονδία Δλλάδορ, Λ. Νίκηρ 1, η.κ. 54624 

Θεζζαλονίκη. 

Οη εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηεο 

Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο. Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλωζνύλ ην επηέμβπιο 

ηος 2013 θαη ηα βξαβεία ζα απνλεκεζνύλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλωζεί από 

ηνπο δηνξγαλωηέο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ έλα αλακλεζηηθό δίπιωκα, νη 
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δέθα θαιύηεξεο εξγαζίεο θάζε βαζκίδαο ζα ιάβνπλ, ωο βξαβείν, έλα βηβιίν ελώ νη 

ηξεηο θαιύηεξεο εξγαζίεο θάζε βαζκίδαο ζα ιάβνπλ ρξεκαηηθά έπαζια ωο εμήο:  

Γημοηικό 

1
ν
 βξαβείν 150 επξώ 

2
ν
 βξαβείν 100 επξώ 

3
ν
 βξαβείν  50 επξώ 

Γςμνάζιο 

1
ν
 βξαβείν 200 επξώ 

2
ν
 βξαβείν 150 επξώ 

3
ν
 βξαβείν 100 επξώ 

ΓΔ.Λ, ΔΠΑ.Λ, ΔΠΑ. 

1
ν
 βξαβείν 300 επξώ 

2
ν
 βξαβείν 200 επξώ 

3
ν
 βξαβείν 100 επξώ 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηηο 

ηζηνζειίδεο neolaia.poe.org.gr , www.poe.org.gr , www.peristereota.com . 

Παξαθαινύκε λα ελεκεξωζνύλ όια ηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Δζωη. Γιανομή 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Π.Δ. Σκήκα Γ΄ 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ. Σκήκα Α΄ 
 
 

Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 

 

 

ΩΣΗΡΗ ΓΚΛΑΒΑ  

http://neolaia.poe.org.gr/
http://www.poe.org.gr/
http://www.peristereota.com/

