
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη ζσμμεηοτής ζε Γιαγωνιζμό με θέμα: «200 τρόνια από την Ελληνική   

           Επανάσταση – Τιμώντας τοσς Θεσσαλούς Νεομάρτσρες τοσ 1821». 

 τεη: Έγγξαθν κε αξ. πξση. 446/15-4-2021 ηεο Ιεξάο Μεηξόπνιεο Λαξίζεο θαη Σπξλάβνπ κε 

ζέκα: «Διαγωνισμός για τα διακόσια (200) έτη από την Ελληνική Επανάσταση» 

 

ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ε Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λάξηζαο, απνδερόκελε ηελ πξόζθιεζε ηνπ Μεηξνπνιίηε Λαξίζεο 

θαη Σπξλάβνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Λαξίζεο θαη 

Σπξλάβνπ Μαζεηηθό Γηαγσληζκό έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο κε ζέκα:200 ρξόληα από ηελ 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε – Σηκώληαο ηνπο Θεζζαινύο Νενκάξηπξεο ηνπ 1821. 

 Ο δηαγσληζκόο πινπνηείηαη ζην πιαίζην αλαθήξπμεο από ηελ ηνπηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Ισάλλε Μνλεκβαζηώηε σο πξνζηάηε ηεο Νενιαίαο θαη απεπζύλεηαη: 

Α) ε καζεηέο Γπκλαζίνπ νη νπνίνη θαινύληαη λα γξάςνπλ έθζεζε (έσο 400 ιέμεηο) ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθό βίληεν (δηάξθεηαο έσο 7 ιεπηώλ) εκπλεόκελνη από ηνλ βίν θαη ηε 

δξάζε ηνπ Νενκάξηπξα Γεσξγίνπ εθ Ραςάλεο (Ο πξαγκαηηθόο Γάζθαινο) 

Β) ε καζεηέο Λπθείνπ νη νπνίνη θαινύληαη λα γξάςνπλ έθζεζε (έσο 500 ιέμεηο) ή λα 

δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθό βίληεν (δηάξθεηαο έσο 7 ιεπηώλ) εκπλεόκελνη από ηνλ βίν θαη ηε 

δξάζε ηνπ Νενκάξηπξα  Ισάλλε ηνλ Μνλεκβαζηώηε (Ο 17ρξνλνο ππεξαζπηζηήο ηεο 

Διιεληθόηεηαο). 

 ηόρνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ πξσηαξρηθώλ ηζηνξηθώλ πεγώλ θαη ε 

ινγνηερληθή ή ςεθηαθή (βίληεν) απνηύπσζε ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο ησλ Σνπηθώλ Ηξώσλ, 

Αγσληζηώλ θαη Μαξηύξσλ ζηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. 

Δπίζεο, ζηνρεύεη λα αλαδείμεη λέα ηαιέληα θαη λα δώζεη θίλεηξα γηα έθθξαζε, δεκηνπξγία θαη 

επηθνηλσλία. Ωο ηειηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ έξγσλ έρεη νξηζζεί ε 10ε Ινπλίνπ 2021.  

 Η θάζε ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό κε αηομικά έργα ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ (εμαηηίαο ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ δελ επηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο). 

πληζηάηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό, πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, λα πξνβεί ζε κία ζπδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ. Γηα ην ζθνπό απηό, ζαο πξνσζνύκε ηνπο 

βίνπο ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Μνλεκβαζηώηε θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ εθ Ραςάλεο, όπσο 

ζηάιζεθαλ από ηελ Ι. Μεηξόπνιε, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά θη όρη δεζκεπηηθά ζην έξγν 

ζαο. Σα έξγα ζα αμηνινγεζνύλ από Καιιηηερληθή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό 

θαη ζα απνηειείηαη από κέιε ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη ηεο Ιεξάο Μεηξόπνιεο Λαξίζεο θαη 

Σπξλάβνπ. 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α΄/ΘΜΙΑ & Β΄/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠ/Η ΘΔΑΛΙΑ 

Γ/ΝΗ Β΄/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΛΑΡΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

                                         ----- 

Σαρ. Γ/λζε : Σάθε Σζηόγθα 11 

Σ.Κ. – Πόιε : 412 22 – Λάξηζα 

Πιεξνθνξίεο    : Υξήζηνο Καηζνύξαο 

 Σειέθσλν : 2414 400013 

   E-mail : mail@dide.lar.sch.gr 

 

 

 

 

 

 
 
             Λάξηζα, 21-04-2021 
 

             Αξ. Πξση.: 6531 

 
      ΠΡΟ: ρνιηθέο Μνλάδεο ησλ Γήκσλ 
                πνπ αλήθνπλ ζηελ Ιεξά  
                Μεηξόπνιε Λαξίζεο θαη  
                Σπξλάβνπ.   
      ΚΟΙΝ: 1.Ιεξά Μεηξόπνιε Λαξίζεο θαη 
                   Σπξλάβνπ.  

                2.ΠΓΔ Θεζζαιίαο. 
                3..Δ.Δ Αεηθνξίαο Θεζζαιίαο. 
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Βραβεία 

ε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζα βξαβεπηνύλ ηξία έξγα θαη ζα δνζνύλ ηξία δώξα ζε θάζε 

θαηεγνξία, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο:  

Α. Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίσλ: 

ην 1ν βξαβείν αληηζηνηρεί ζε playstation,  

ην 2ν βξαβείν ζε ειεθηξηθό πνδήιαην θαη  

ην 3ν βξαβείν ζε tablet.  

Β. Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο Λπθείσλ:  

ην 1ν βξαβείν αληηζηνηρεί ζε Drone, 

ην 2ν βξαβείν ζε ειεθηξηθό παηίλη θαη  

ην 3ν βξαβείν ζε tablet.   

Σα βξαβεπζέληα έξγα ζα παξνπζηαζηνύλ ζην πιαίζην ηεο επεηεηαθήο εθδήισζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνπο Νενκάξηπξεο, ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2021 θαη ζε όινπο/όιεο ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα δνζνύλ αλακλεζηηθά δηπιώκαηα ζπκκεηνρήο.  

 Προϋπόθεζη ζσμμεηοτής  ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο ζην δηαγσληζκό είλαη ε γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε/Τπεύζπλε Γήισζε από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ-ηξηώλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο, όπσο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε/δεκνζηνπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ παηδηώλ ηνπο 

θαζώο θαη γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σν ηειηθό πξντόλ πνπ 

ζα πξνθύςεη από ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο ζα απνζηέιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ 

αξκόδην γηα ζέκαηα ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θ. Υξήζην 

Καηζνύξα mail@dide.lar.sch.gr (ππόςε Καηζνύξα Υξήζηνπ).  

 

ημανηικές ημερομηνίες :  

Προθεζμία σποβολής ηης αίηηζης ζσμμεηοτής: Παραζκεσή 21 Μαΐοσ 2021 

Προθεζμία παράδοζης ηων έργων: Πέμπηη 10 Ιοσνίοσ 2021. 

Σελεηή βράβεσζης ηων μαθηηών: Πέμπηη 21 Οκηωβρίοσ 2021 

 

Παξαθαινύκε, αλ επηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε, λα ζπκπιεξώζεηε έσο ηελ Παξαζθεπή 14 Μαΐνπ  

2021 ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ζην: https://forms.gle/6YitTtopyjAr84xf6  

 

Δπηζπλάπηεηαη ην έγγξαθν κε αξ. πξση. 446/15-4-2021 ηεο Ιεξάο Μεηξόπνιεο Λαξίζεο θαη 

Σπξλάβνπ κε ζέκα: «Γηαγσληζκόο γηα ηα δηαθόζηα (200) έηε από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε» νη 

Βίνη ησλ Νενκαξηύξσλ, Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Μνλεκβαζηώηε θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ εθ Ραςάλεο 

θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ video. 

 

 Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ενδιαθερόμενοι/ες εκπαιδεσηικοί άμεζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 Η Δ/ντρια Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας 

 

                                                                   Βασιλική Ζιάκα 
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