
Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού για Γυμνάσια 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας και Θράκης (ΥΜΑΘ) διοργανώνει  

μαθητικό διαγωνισμό για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή με τίτλο: 

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο ερευνητή/τριας καταγράφουν ιστορίες 

ανθρώπων, ιστορίες της προσφυγιάς από τις αλησμόνητες πατρίδες» 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίων, δημόσιων και 

ιδιωτικών τα οποία εδρεύουν στη Μακεδονία και στη Θράκη. 

Ο διαγωνισμός αφιερώνεται στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Στόχος οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταγράψουν ιστορίες 

ανθρώπων που βίωσαν τον ξεριζωμό. Τα παιδιά καλούνται να έρθουν σε επαφή με 

άτομα που κατάγονται από τη Μικρά Ασία, την Καππαδοκία, τον Πόντο, την 

Ανατολική Θράκη των οποίων οι οικογένειές ξεριζώθηκαν εξ αιτίας της 

Μικρασιατικής Καταστροφής και της Ανταλλαγής Πληθυσμών, να μάθουν την 

ιστορία της οικογένειας από τότε μέχρι και σήμερα και να την καταγράψουν. Οι  

ιστορίες των ανθρώπων γράφουν την ιστορία των λαών. 100 χρόνια μετά, οι 

άνθρωποι που βίωσαν τον ξεριζωμό δε ζουν πια. Όμως οι μαρτυρίες και οι 

αναμνήσεις τους πέρασαν μέσω των διηγήσεών τους στην επόμενη γενιά, 

δημιουργώντας συλλογική μνήμη. Κάθε βιογραφία είναι σημαντική. Τα γεγονότα  

από το 1922 και έπειτα σημάδεψαν για πάντα τις ζωές των ανθρώπων. Η έρευνα  

αυτή θα εστιάσει στις ζωές των απλών ανθρώπων, πώς ήταν πριν και πώς έγιναν  

μετά, στις νέες πατρίδες. Θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της 

ιστορικής κατανόησης των μαθητών και μαθητριών, στην εμβάθυνση της ιστορίας 

των οικογενειών τους και στη δημιουργία ιστορικής συνείδησης. 

Τα κείμενα των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος: 

 Δεν θα υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις και θα είναι σε μορφή pdf με 

γραμματοσειρά Times New Roman, με μέγεθος στοιχείων 12 και διάστιχο 

1,5. 

 Θα προηγείται της κάθε εργασίας σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του 

μαθητή/της μαθήτριας 

 Όνομα Σχολικής Μονάδας 

 Ονοματεπώνυμο 

 Τάξη φοίτησης 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Τόπος κατοικίας 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Διεύθυνση και τηλέφωνο σχολείου 

 Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα εποπτεύοντος/ούσης εκπαιδευτικού 

 Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα από τα οποία 

αντλήθηκε το υλικό. 



 

Οι εκπαιδευτικοί θα αφιερώσουν μία ή δύο διδακτικές ώρες για να μιλήσουν 

στην τάξη για την μικρασιατική καταστροφή που οδήγησε πολλούς Έλληνες, οι 

οποίοι κατοικούσαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να καταφύγουν 

στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους την κουλτούρα 

τους. Προερχόμενοι από τόπους με μακραίωνη πολιτισμική παράδοση έφεραν 

τον πολιτισμό τους, τις αρχές και τις αξίες που είχαν μάθει από τους δικούς 

τους, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, τις αναμνήσεις τους, τη μαγειρική τους, 

τα τραγούδια, τους χορούς, τα ήθη και έθιμά τους. 

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν για τον διαγωνισμό και θα συλλέξουν τις 

εργασίες όσων μαθητών και μαθητριών ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.  

Οι εργασίες θα αποσταλούν με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας σε  

ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail: diagonismosgumnasiou@mathra.gr 

 

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους Σοφία Ζηφκοπούλου, Ιωάννη 

Θεοδοσιάδη και Ζαφειρούλα Μυλωνά, τα βιογραφικά των οποίων επισυνάπτονται.  

Η επιτροπή αξιολογητών αποτελείται από τους Μαρία Καραμπατάκη, Παπαιωάννου 

Βασιλική, Δέσποινα Ραμανδάνη και Ελένη Χατζητάκη τα βιογραφικά των οποίων 

επισυνάπτονται.   

Η επιτροπή θα αξιολογήσει την εκφραστική δεινότητα, τα υφολογικά στοιχεία της 

ιστορίας, (συνοχή, συνεκτικότητα - εκφραστικά μέσα - λειτουργία), τα 

συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από την ιστορία. 

Θα διακριθούν τρεις εργασίες και θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση.  
 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί έπαινος. Οι τρεις πρώτες εργασίες θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σε ειδικό σύνδεσμο. 

Από την κοινοποίησή του στα σχολεία θα δοθεί χρόνος δύο μηνών για την κατάθεση  

των κειμένων. 

Σημειώνεται ότι: 

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα 

είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση 

που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή. 

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) 

θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση  

των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Ο μαθητικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου 

προγράμματος. 

 Δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ 

υπηρεσιών εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού. 

 Δεν θα υπάρξει οικονομική συμμετοχή για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

 Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό 

ή για άλλον από τις υποβληθείσες εργασίες (με εμπορία ή διαφήμιση κλπ) 

 Η χρήση των εργασιών θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
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 Θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 

επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο  

του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με  

τους όρους της προκήρυξης. 

 Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγιο που θα 

συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό. 

 

Συνημμένα σας στέλνουμε: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της 

μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε 

ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης – αποτίμησης του μαθητικού διαγωνισμού το 

οποίο παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τους μαθητές – μαθήτριες που θα 

λάβουν μέρος. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μαθητικό διαγωνισμό μπορείτε να 

επικοινωνείτε στην κα Ζαφειρούλα Μυλωνά στο e-mail zafimil@gmail.com, τηλ. 

2313379355 και 6974108850.
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ΘΕΜΑ: «Αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, για την έγκριση διεξαγωγής δύο 
Μαθητικών Διαγωνισμών με κοινό τίτλο: «Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο ερευνητή/τριας καταγράφουν 
ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες της προσφυγιάς από τις αλησμόνητες πατρίδες» που απευθύνονται σε 
μαθητές/τριες Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου και σε μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Γυμνασίου, οι οποίοι αφορούν σε όλες 
τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης που εδρεύουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, για το σχολικό έτος 2022-
2023»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 143806 / 18-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14/84772/ΑΖ/84924/Δ1/08-07-2022 εγγράφου σας, σχετικά με την έγκριση 
διεξαγωγής δύο Μαθητικών Διαγωνισμών με κοινό τίτλο: «Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο ερευνητή/τριας 
καταγράφουν ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες της προσφυγιάς από τις αλησμόνητες πατρίδες» που απευθύνονται σε 
μαθητές/τριες Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου και σε μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Γυμνασίου, οι οποίοι αφορούν σε όλες τις 
σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης που εδρεύουν στη Μακεδονία και στη Θράκη  για το σχολικό έτος 2022- 2023, 
σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 62/17-11-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά 
σας γίνεται αποδεκτό. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους εν λόγω διαγωνισμούς να είναι προαιρετική και να 
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε

ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----

                                                   

   Μαρούσι,     25-11-2022
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 143806 /ΑΖ/ 146534/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε)
                               : Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
                               :  Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
                               : Α. Ζερβάκη (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 2249 (Π.Ε)
                               : 210 344 3272 (Δ.Ε)
                               : 210 344 3464 (Ι.Ε.)
                               : 210 344 3006(Π.Ε)

ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
             (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
             Υπόψη κ.  Μυλωνά Ζαφειρούλα
             minister@mathra.gr  
             zafimil@gmail.com             

ΚΟΙΝ:   1) Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 
              2) Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 
              3) Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
                  ( Έδρες τους)
              4) Διευθύνσεις Π.Ε .και Δ.Ε. των αντίστοιχων 

Π.Δ.Ε.
              5) Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία 
               (μέσω  των οικείων Δ/νσεων)
              

http://www.minedu.gov.gr/
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Σε περίπτωση που προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος 
και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους διαγωνισμούς να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, 
όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο 
εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει 
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τους διαγωνισμούς ή άλλον από τα υποβληθέντα 
έργα.

6. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και 
δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των 
μαθητών/μαθητριών.

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών 
μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, 
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών τον πλήρη 
φάκελο αξιολόγησής τους.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης των διαγωνισμών, δεν θα πραγματοποιηθεί 
μελλοντική υλοποίησή τους με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης των διαγωνισμών.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης (ΥΜΑΘ), Προξένων 2, Θεσσαλονίκη 546 33, zafimil@gmail.com , τηλ. 2313379355, 
6974108850.

Συν: Δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία   
                                                                                         

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Ε. και Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’   
                                        Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Tμήμα Β’       
                                        Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. - Tμήμα Α’   
                                        Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’    
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