
 

 

 
 

 

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

H Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή προκηρύσσει τον  
2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τοπικής Ιστορίας με τίτλο: 

Μαθητές-πρεσβευτές πολιτισμού:  
Οι μαθητές μάς ξεναγούν στα μνημεία του τόπου τους 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Γέφυρες μνήμης 
Μνημεία και Κειμήλια Τοπικής Ιστορίας 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Σύντομη περιγραφή του διαγωνισμού (σκοπιμότητα, στόχοι, περιεχόμενο)  
 

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών για την Τοπική Ιστορία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν την ιστορική σκέψη μέσα από τη συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας, να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία επιλογής και αξιολόγησης των ιστορικών πηγών και να 
δημιουργήσουν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την προβολή των μνημείων 
νεότερης κληρονομιάς του τόπου τους. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ανταποκρίνεται 
στους ειδικούς στόχους του μαθήματος της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έτσι όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. Ειδικότερα στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα: 
 
 Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης. 

 Να συνθέτουν και παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και διεξοδικό ιστορικά 

θέματα. 

 Να αναλύουν ιστορικά δεδομένα και να τα αξιοποιούν για τη βαθύτερη κατανόηση 

του ιστορικού παρελθόντος. 

 Να αναπτύξουν θετική στάση για την ανάγκη συμμετοχής τους στο ιστορικό 

γίγνεσθαι. 

 Να εκτιμήσουν την πολιτισμική τους κληρονομιά. 

 Να ασχοληθούν µε θέματα της ιστορίας του τόπου τους. 

 Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, να την εκτιμήσουν και να την εντάξουν 

στη Γενική Ιστορία. 

 Να έρθουν σε επαφή µε ιστορικά στοιχεία, ερευνήσιµα και προσιτά. 

 Να εθιστούν στην παρατήρηση και στην έρευνα συγκεκριµένων ιστορικών χώρων. 

 Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων της Τοπικής Ιστορίας. 

 



 

 

Οι μαθητικές εργασίες να αφορούν μνημεία και κειμήλια Τοπικής Ιστορίας από τις 

περιόδους: 

α) Εθνική Παλιγγενεσία – Νεότερο Ελληνικό Κράτος (1821-1913) 

β) Μικρασιατική Καταστροφή: Πατρίδες της μνήμης-Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

 

Οι μαθητές καλούνται να τα επισκεφτούν, να μελετήσουν την ιστορία τους, να 

παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν, να αναπαραστήσουν εικαστικά 

και να περιγράψουν γραπτά τα στοιχεία που αφορούν τα μνημεία ή τα κειμήλια. Τα 

κειμήλια που θα επιλεγούν πρέπει να εκτίθενται σε δημόσιους χώρους πολιτισμού 

(Μουσεία, Δημόσιες Συλλογές). Το τελικό πρωτότυπο αποτέλεσμα των μαθητικών 

εργασιών πρέπει να έχει τη μορφή τουριστικού οδηγού. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

 Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι μαθητές επιθυμούν μόνο με 

ομαδικές συμμετοχές εκπροσωπώντας το σχολείο τους. 

 Κάθε σχολείο μπορεί να λάβει μέρος με 1 έως 5 συμμετοχές. 

 Η αίτηση συμμετοχής των μαθητικών εργασιών πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά 

έως την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση: 

https://consent.erasmios.gr/aitisi-2022-2023/, ενώ οι τελικές εργασίες των 

μαθητών πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word (doc) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: d.istorias@erasmios.gr έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 

2023.  

 

Tο αρχείο word (doc) πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

- Περίληψη - Λέξεις- κλειδιά 

- Κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου μνημείου (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων) 

- Περιγραφή μνημείων/κειμηλίων - Ιστορικό Πλαίσιο 

- Προτεινόμενες δράσεις βιωματικής πρόσληψης του μνημείου από τους επισκέπτες 

- Βιβλιογραφία - Πηγές 

 

Στο αρχείο Word (doc), που θα αποτελεί τουριστικό οδηγό για τα συγκεκριμένα 

μνημεία, κρίνεται αναγκαίο να ενσωματώνονται και οι προτεινόμενες βιωματικές 

δράσεις σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

εφαρμογές, QR code, flipbook, κ.ά.). Οι μαθητικές εργασίες που θα προκριθούν στην 

τελική φάση του Διαγωνισμού, θα παρουσιαστούν στη σχετική εκδήλωση και με μορφή 

PowerPoint (ppt).  

https://consent.erasmios.gr/aitisi-2022-2023/
mailto:lykeio@erasmios.gr


 

 

 

 

 Η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης 

του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά 

δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Θα ζητηθεί Υπεύθυνη 

Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται 

να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές, τους 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. 

 Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους διοργανωτές. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.  

 Στον σχεδιασμό και τη διοργάνωση του διαγωνισμού προβλέπονται διαδικασίες 

αποτίμησής του και το υλικό αξιολόγησης θα συμπληρωθεί  από τους/τις 

μαθητές/-ήτριες μετά το πέρας του διαγωνισμού.  

 Θα δημοσιευτούν όλα τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/-τριών και δεν θα 

προκύψουν έσοδα για την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή ή για άλλον από τα 

υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει 

μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν 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 μετακίνηση των μαθητών κατά τη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού σε 

περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί δια 

ζώσης θα γίνει με ευθύνη των συμμετεχόντων σχολείων. Σε διαφορετική 

περίπτωση η 2η και τελική φάση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.  

 Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων. 

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα νοούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών. 

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 

2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 

θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 

«πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό 

δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».  

 

  



 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 

Α΄ φάση αξιολόγησης 

Η αίτηση συμμετοχής των μαθητικών εργασιών πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο: 
https://consent.erasmios.gr/aitisi-2022-2023/ έως την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022. Οι 
μαθητικές εργασίες πρέπει να αποσταλούν έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: d.istorias@erasmios.gr. 

Tο πρωτότυπο έργο των μαθητών πρέπει να είναι σε μορφή Word (doc) και να 
περιλαμβάνει:  

- Περίληψη – Λέξεις- κλειδιά 

- Κριτήρια Επιλογής του συγκεκριμένου μνημείου (σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων) 

- Περιγραφή του μνημείου – Ιστορικό Πλαίσιο 

- Προτεινόμενες δράσεις βιωματικής πρόσληψης του μνημείου από τους επισκέπτες 

- Βιβλιογραφία – Πηγές 

Στο αρχείο Word, που θα αποτελεί τουριστικό οδηγό για το συγκεκριμένο μνημείο, 
κρίνεται αναγκαίο να ενσωματώνονται και οι προτεινόμενες βιωματικές δράσεις σε 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εφαρμογές, QR 
code, flipbook, κ.ά.). Οι μαθητικές εργασίες που θα προκριθούν στην τελική φάση του 
Διαγωνισμού, θα παρουσιαστούν στη σχετική εκδήλωση και με μορφή PowerPoint 
(ppt). 

 

Οι συμμετοχές στην Α΄ φάση θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από 
τους:  

 Κομιώτη Αικατερίνη, Φιλόλογο Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής 

 Μουζάκη Δημήτριο, Διευθυντή Λυκείου Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής 

 Μπακατσέλου Χριστίνα, Φιλόλογο Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής 

 Παπαθανασίου Αβραάμ, Φιλόλογο Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολή 

 Παπατσώρη Αναστάσιο, Καθηγητή Καλλιτεχνικών Ερασμείου Ελληνογερμανικής 

Σχολής 

 Σταυρόπουλο Αναστάσιο, Διευθυντή Γυμνασίου Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής 

 Φωτεινού Αθανασία, Φιλόλογο Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής 

 

Β΄ φάση αξιολόγησης – τελετή απονομής  

Οι δεκαπέντε καλύτερες συμμετοχές που θα προκύψουν από την Α΄ φάση αξιολόγησης θα 
παρουσιαστούν από τους δημιουργούς τους κατά την ημέρα διεξαγωγής της Β΄ Φάσης, 
την Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης απ’ όπου θα 
προκύψουν οι τρεις νικητές του διαγωνισμού (1ο, 2ο και 3ο βραβείο), οι οποίοι θα 
αξιολογηθούν από επιτροπή πανεπιστημιακών και επιστημόνων που θα απαρτίζεται από 
τους:  

https://consent.erasmios.gr/aitisi-2022-2023/
mailto:lykeio@erasmios.gr


 

 

 Βερέμης Θάνος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, ΑΠΘ 

 Χατζηβασιλείου Ευάνθης, Καθηγητής Ιστορίας Μεταπολεμικού Κόσμου, ΕΚΠΑ 

 Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

 Κούμας Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας Διεθνών Σχέσεων, ΕΚΠΑ 

 Πόλκας Λάμπρος, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

Φιλολόγων Ανατολικής Αττικής 

 Καβαλλιεράκης Στέφανος, Δρ. Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών, Ιστορικό, 

Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

 Αλεξοπούλου Χρυσούλα, Δρ. Φιλολογίας, Επίτιμη Σύμβουλος Φιλολόγων 

Ανατολικής Αττικής 

 

Παράλληλα, την ίδια μέρα, θα απονεμηθούν έπαινοι και βεβαιώσεις σε όλους τους 
συμμετέχοντες, στο πλαίσιο ημερίδας που θα πραγματεύεται την προσέγγιση της τοπικής 
ιστορίας στη διδακτική πράξη και τις δεξιότητες που καλλιεργούν οι μαθητές μέσω της 
βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης του αντικειμένου της ιστορίας. Οι μαθητές των 
τριών ομάδων που θα διακριθούν στη Β' φάση θα επιβραβευθούν με έπαθλο ανάλογο 
του χαρακτήρα του διαγωνισμού. 

 

Διοργάνωση: Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή 

Συντονισμός: Κομιώτη Αικατερίνη, Φιλόλογος Μ.ed, Παπαθανασίου Αβραάμ, Φιλόλογος 
Μsc, Φωτεινού Αθανασία, Φιλόλογος Μsc. 

Επικοινωνία: τηλ. 2106042720 (Δευτ-Παρ. 09.00-14.30) 

Email: d.istorias@erasmios.gr  

Web: www.erasmios.gr 
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