
Μαθητικός διαγωνισμός 

1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων 

«Το 1821,   

200  χρόνια µετά 

 µας  εµπνέει !» 

 

Το σχολείο μας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη του 

Απελευθερωτικού Αγώνα, διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα "Το 1821, 200 χρόνια μετά μας 

εμπνέει!" 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων. Μέσα 

από τη δημιουργία τους, θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους 

για το θέμα αλλά και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη 

ζωή, αντλώντας έμπνευση κυρίως από τη ζωή, το έργο, τις ιδέες και τις αξίες των ηρώων του 1821. 

Ας μας δώσουν, λοιπόν, έμπνευση οι ήρωες του 1821 για δημιουργία! 

 

Κατηγορίες δημιουργιών των μαθητών/τριών: 

 Λογοτέχνημα (διήγημα, ημερολογιακή σελίδα, ποίημα), κατά προτίμηση σε αρχείο Word 

 Εικαστικό έργο (ζωγραφιά, αφίσα, κολλάζ, σύνθεση με μικτά υλικά)  

 Τραγούδι (πρωτότυπο ή διασκευή)  

 Ταινία μικρού μήκους (μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) 

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές (για όλες τις κατηγορίες) ή ομαδικές (για τις κατηγορίες 

«Τραγούδι» και «Ταινία μικρού μήκους»). 

Υποβολή των μαθητικών δημιουργιών 

Οι συμμετέχοντες θα στείλουν ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 τη δημιουργία τους, από το 

email του κηδεμόνα τους, στο email του σχολείου mail2@gym-pefkon.thess.sch.gr Εάν το αρχείο είναι 

μεγάλο, μπορεί να αποσταλεί μέσω άλλης υπηρεσίας π.χ. wetransfer. Στο email θα πρέπει να αναφέρεται 

το ονοματεπώνυμο του παιδιού και το τμήμα του. 

Με την αποστολή της δημιουργίας από το email του κηδεμόνα, αυτομάτως ο κηδεμόνας συμφωνεί με τη 

συμμετοχή του παιδιού του στον διαγωνισμό και την ανάρτηση της δημιουργίας του στο περιοδικό και 

την ιστοσελίδα του σχολείου. Αν πρόκειται για ταινία, η ανάρτηση θα γίνει στο κανάλι του σχολείου στο 

YouTube και θα προστεθεί σχετικός σύνδεσμος στο περιοδικό και την ιστοσελίδα του σχολείου. 

Θα υπάρχουν ξεχωριστά βραβεία ανά κατηγορία δημιουργίας (λογοτέχνημα,  εικαστικό έργο, τραγούδι, 

ταινία). Τα βραβεία δεν θα είναι χρηματικά, αλλά έντυποι έπαινοι ή κάποιο άλλο δώρο για τους πρώτους 

κάθε κατηγορίας. Όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν, θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής. 

 

Πεύκα, 8 Μαρτίου 2021 

Από τη Διεύθυνση του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

1. Επιλέξτε το είδος μουσικής που σας αρέσει. 

2. Γράψτε τους στίχους του τραγουδιού και μελοποιήστε το 

ή 

Χρησιμοποιήστε μία γνωστή μελωδία και γράψτε εσείς τους στίχους 

ή 

Επιλέξτε ένα έτοιμο ποίημα και προσαρμόστε σ’ αυτό μια δική σας μελωδία. 

3. Αν έχετε τη δυνατότητα, συνοδέψτε το τραγούδι σας με κάποιο μουσικό όργανο που παίζετε. 

4. Βιντεοσκοπήστε το τραγούδι σας με φωνή και συνοδεία ταυτόχρονα ή ξεχωριστά και κατόπιν 

συνδέστε τα με μοντάζ (editing). Μπορείτε ακόμη να στείλετε τη μουσική σε άλλον ή άλλη 

"τραγουδιστή/τρια" και να κάνετε μετά τη μίξη. 

5. Μπορείτε να δημιουργήσετε και ένα video clip για το τραγούδι σας. 

6. Αν δεν θέλετε να φαίνεστε μπορείτε να κάνετε απλή ηχογράφηση σε μορφή mp3. 

 

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και αυτοσχεδιάστε!  

Μετά από πολλές πολλές δοκιμές θα καταφέρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα! 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Η εικαστική σας δημιουργία μπορεί να είναι :  

1. Ζωγραφική σε χαρτί με οποιοδήποτε υλικό, με χρώμα ή σκέτο μολύβι.  

2. Κολλάζ από χρωματιστά χαρτιά, ή από περιοδικά ή από χαρτιά περιτυλίγματος  

3. Φωτοκολλάζ, δηλ. σύνθεση κολλάζ από έτοιμες εικόνες σε έντυπη μορφή, όπως περιοδικά, 

εφημερίδες, εκτυπώσεις από υπολογιστή, καθώς και λέξεις ή φράσεις …  

4. Σύνθεση με μικτά υλικά π.χ. ζωγραφική ή σκίτσο με προσθήκη εικόνων και λέξεων από περιοδικά, 

εφημερίδες ή εκτυπώσεις.  

5. Αφίσα 

 

 Για όλες τις παραπάνω επιλογές οι διαστάσεις των έργων θα πρέπει να είναι το μικρότερο Α4 έως και το 

μεγαλύτερο Α3 (περίπου σαν το μπλοκ ακουαρέλας που χρησιμοποιείτε στο μάθημα των Εικαστικών). 

 

 

 

Κ α λ ή  έ µ π ν ε υ σ η  κ α ι  κ α λ ή  ε π ι τ υ χ ί α !  


