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 Διεθνής Μαθηηικός Διαγωνιζμός 

 

Σν Μνπζείν ρνιηθήο Ζσήο θαη Εθπαίδεπζεο ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη 

Δηάζσζεο ρνιηθνύ Τιηθνύ (ΕΚΕΔΘΤ) θαη  ην Σκήκα Εθπαηδεπηηθήο 

Ραδηνηειεόξαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ζπλδηνξγαλώλνπλ ηνλ 6ν Δηεζλή Μαζεηηθό Δηαγσληζκό: 

«Σηιγμές από ηην ιζηορία ηοσ ζτολείοσ» 

Ο δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Νεπηαγσγείσλ, Δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, 

Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο Ειιάδαο, ηεο Οκνγέλεηαο, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ.  

ηόρνη ηνπ Δηαγσληζκνύ απηνύ είλαη:  

- Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο  

- Να αλαδείμνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία 

- Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

- Να εκπιαθνύλ επνηθνδνκεηηθή ζηε δηαδηθαζία ηνπ project 

- Να κάζνπλ λα αμηνπνηνύλ πεγέο θαη πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη λα 

ηνπνζεηνύληαη θξηηηθά θαη γόληκα σο πξνο απηέο 

 

Η πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο νπηηθέο: 

(α) ε αξρηηεθηνληθή ηνπ θηεξίνπ, (β) νη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζην πέξαζκα ησλ 

ρξόλσλ, (γ) ε ηζηνξία θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην, (δ) ε ζύλδεζή ηνπ κε 

ζπνπδαία ηζηνξηθά γεγνλόηα, (ε) ν θπζηθόο θαη δνκεκέλεο πεξηβάιινλ ρώξνο θαη νη 

αιιαγέο κέζα ζηνλ ρξόλν, (ζη) νη παιαηόηεξνη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ -μαθνπζηνί ή 

άζεκνη, (δ) ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζην παξειζόλ θαη ζην 

ζήκεξα (ε) νη αθεγήζεηο παιαηόηεξσλ καζεηώλ θαη θπξίσο ησλ παππνύδσλ θαη 

γηαγηάδσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζέκαηα κηθξώλ εξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ από ηα παηδηά ζε ειεύζεξν ρξόλν έμσ από ην ζρνιείν, κε ηελ 



 

2 

 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κέζα ζηελ ηάμε (ζπλεληεύμεηο, βηβιηνγξαθηθέο 

αλαδεηήζεηο, επηζθέςεηο).  

 

Σν πιηθό πνπ ζα παξαρζεί, αηνκηθά ή νκαδηθά, ζα είλαη: 

 

Νηπιαγωγεία: εηθαζηηθή ζύλζεζε. Ζσγξαθηθή ζύλζεζε ή θνιάδ πάλσ ζε ραξηί ή 

ραξηόλη κε ειάρηζην κέγεζνο δσγξαθηθήο επηθάλεηαο 20 εθ. Υ30 εθ.  

 

Δημοηικά, Γσμνάζια και Λύκεια:  

Κηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε - ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ή Πνιπκεζηθή παξνπζίαζε 

(power point) κε ηε ρξήζε ζηαζεξώλ ή θηλνύκελσλ εηθόλσλ, κνπζηθήο θαη ήρνπ θ.ιπ. 

Ελάτιζηη τρονική διάρκεια 3΄, μέγιζηη τρονική διάρκεια 10΄. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βραβεία 

Σα βξαβεπκέλα έξγα ζα αλαξηεζνύλ ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Εθπαηδεπηηθήο 

Ραδηνηειεόξαζεο (www.i-create.gr)  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΚΕΔΘΤ 

www.ekedisy.gr/mousio-proforikis-istorias/. 

H βξάβεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή ηειεηή ε νπνία ζα δηαλζηζηεί κε 

παξάιιειεο εθδειώζεηο. Πιεξνθνξίεο γηα ηε βξάβεπζε ζα αλαξηεζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα καο (www.ekedisy.gr).  

Όιεο νη ζπκκεηνρέο ζα ιάβνπλ αλακλεζηηθό έπαηλν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

Όροι, προϋποθέςεισ και τεχνικά χαρακτηριςτικά 

Όλα τα παραδοτζα κα είναι ςε τρία (3) αντίγραφα και κα αποςταλοφν:  

α) ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ του ΕΚΕΔΙΣΥ, Τριπόδων 23 Πλάκα, 10558, Ακινα  

β) θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ ekedisy@gmail.com,  μαηί με τθ φόρμα ςυμμετοχισ 
θ οποία κα είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα www.ekedisy.gr.  

Το οπτικοακουςτικό υλικό κα πρζπει να υποβλθκεί ςε αρχεία τθσ μορφισ mp4, 
avi, vob, wav, mp3, gif, jpg ανάλογα με το παραδοτζο.  

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ για τα παραδοτζα είναι θ 31 Μαΐου  2019.  

 

http://www.ekedisy.gr/
mailto:ekedisy@gmail.com
http://www.ekedisy.gr/
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Γηα πεξηζζόηεξεο πληροθορίες ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό κπνξείηε λα 

επηθνηλσλείηε ζην info@ekedisy.gr, 210 3250341 ή ζην edutv@minedu.gov.gr, 210 

3443042. 

 

Εθ κέξνπο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο, 

 

           Δξ. νθία Παπαδεκεηξίνπ      Δξ. Επαγγειία Καληαξηδή 

 

 

Πξντζηακέλε Εθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεόξαζεο        Πξόεδξνο ΕΚΕΔΘΤ 

                           ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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