
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Σωµατείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» 

 

 

4ος διαγωνισµός για µαθήτριες/τές όλων των τάξεων Γυµνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ της 

Μακεδονίας και της Θράκης µε θέµα: «Κοινωνική, πνευµατική και εθνική ζωή στη 

Μακεδονία και τη Θράκη (από τα τέλη του 18ου αι. ως το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου)» - Υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

 

Το Σωµατείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» και το Ίδρυµα Μουσείου 

Μακεδονικού Αγώνα προκηρύσσουν υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-

Θράκης) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2017/18 τον 4ο 

διαγωνισµό για µαθήτριες/τές όλων των τάξεων των Γυµνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ της 

Μακεδονίας και της Θράκης µε θέµα: «Κοινωνική, πνευµατική και εθνική ζωή στη 

Μακεδονία και τη Θράκη (από τα τέλη του 18ου αι. ως το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου)». 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ                               : Λογοτεχνία - Ιστορία - Ταινία/Βίντεο - 

                                                                                 Ζωγραφική 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για δηλώσεις συµµετοχής            : 23 Απριλίου 2018 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για αποστολή εργασιών               : 21 Μαΐου 2018 

ΜΑΘΗΤΕΣ ανά εργασία                                      : 3 έως 10 (Ζωγραφική: 1-4) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ανά τµήµα                                          : 1 έως 5 (Ζωγραφική: 1-σύνολο µαθητών) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ανά εργασία                         : 1 έως 2 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ εκπαιδευτικών                          : Όλες 

ΕΚΤΑΣΗ εργασιών                                              : 6-12 σελ. ή 3.000-6.000 λέξεις (Word) 

15-50 διαφάνειες (Power Point)  

έως 10 λεπτά (ταινία µικρού µήκους) 

 

Οι συµµετέχοντες µπορούν να επιλέξουν θέµατα σχετικά µε τους εθνικούς αγώνες, την κοινωνική 

κατάσταση αλλά και την πνευµατική ζωή των Ελλήνων της Μακεδονίας και της Θράκης από τα 

τέλη του 18ου αιώνα έως τα µέσα της δεκαετίας του 1940. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

δηλώσουν συµµετοχή σε µια από τις εξής θεµατικές ενότητες:  

α΄. Λογοτεχνία/Παραγωγή γραπτού λόγου,  

β΄. Ιστορία,  

γ΄. Ταινία ή  

δ΄. Ζωγραφική. 



 

Οι συµµετέχοντες στο σκέλος της Λογοτεχνίας/Παραγωγής γραπτού λόγου µπορούν να 

υποβάλουν εργασίες από τις εξής ενδεικτικές θεµατικές ενότητες:  

α΄. Συγγραφή κειµένου για την κοινωνική και την πνευµατική ζωή και τους εθνικούς αγώνες των 

Ελλήνων και  

β΄. Συγγραφή δοκιµίου σχετικά µε την “εικόνα” της κοινωνικής και της πνευµατικής ζωής και τους 

εθνικούς αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και στη Θράκη στη λογοτεχνία, π.χ. στα έργα της 

Πηνελόπης ∆έλτα, του Γεωργίου Μόδη, της Ρούλας Παπαδηµητρίου, του Στράτη Μυριβήλη κ.ά. 

(για τη Μακεδονία) ή του Γεωργίου Βιζυηνού, του Θανάση Τζηµήτρα, του Πολύδωρου 

Παπαχριστοδούλου κ.ά. (για τη Θράκη).  

 

Ως επιµέρους θεµατικές ενότητες, που µπορούν να επιλέξουν οι συµµετέχοντες στο σκέλος της 

Ιστορίας, αναφέρονται ενδεικτικά:  

α΄. Επαναστατική δραστηριότητα στον χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης από τα τέλη του 18ου 

αιώνα ως την ενσωµάτωσή τους στην ελληνική επικράτεια. 

β΄. Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) και τα αντίστοιχα γεγονότα στη Θράκη. 

γ΄. Ο Ελληνισµός τής Μακεδονίας και της Θράκης από τα µέσα του 19ου αιώνα ως το τέλος του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου (επαναστατικά κινήµατα, κοινωνική εξέλιξη, Εκκλησία, παιδεία και 

πνευµατική ανάπτυξη, ευεργετισµός, εθνικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, πρόσφυγες και προσφυγικό 

ζήτηµα, µετανάστευση και ∆ιασπορά, ιστορία και εθνική µνήµη κλπ.).  

δ΄. Λογοτεχνία και τέχνη (ποίηση, µουσική, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική κ.ά.).  

Οι συµµετέχοντες µπορούν ελεύθερα να επιλέξουν χρονική περίοδο στο πλαίσιο του διαγωνισµού 

(από τα τέλη του 18ου αι. ως το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου), καθώς και περιοχή αναφοράς 

(από επίπεδο χωριού έως το σύνολο της Μακεδονίας και της Θράκης).  

 

Οι εργασίες µπορούν να εκπονηθούν στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ιστορίας ή άλλων 

µαθηµάτων υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα (ή και άλλου εκπαιδευτικού) και πρέπει να είναι 

πρωτότυπες και οµαδικές, µε τη συµµετοχή τριών (3) έως δέκα (10) µαθητριών/τών 

(Ζωγραφική: 1 έως 4). Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει σε τµήµατα µε λιγότερους από 3 µαθητές, 

ενώ στις περιπτώσεις που οι µαθητές του τµήµατος είναι από 11 έως 14, µπορεί να συσταθεί µία 

οµάδα 11 έως 14 µαθητών. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί µπορούν να είναι δύο και 

οποιασδήποτε ειδικότητας. Επίσης, ανά τµήµα µπορoύν να υποβληθούν έως πέντε (5) 

εργασίες, δηλ. µπορούν να συµµετάσχουν πέντε οµάδες µαθητών µε ξεχωριστή εργασία και 

ενδεχοµένως διαφορετικούς επιβλέποντες εκπαιδευτικούς που διδάσκουν άλλο µάθηµα στο 

τµήµα αυτό. Η έκταση των εργασιών (Word) θα είναι από 3.000 έως 6.000 λέξεις (περ. 6 έως 12 

σελίδες), µπορούν όµως να είναι και σε µορφή Power Point µε δεκαπέντε (15) έως πενήντα (50) 

διαφάνειες ή ταινία µικρού µήκους διάρκειας έως δέκα (10) λεπτών, η οποία θα περιλαµβάνει 

ζωντανή δράση και θα αναπτύσσει το θέµα µέσω κάποιας αφήγησης. H έκταση των εργασιών 

µπορεί να είναι ελαφρώς µικρότερη ή µεγαλύτερη. Τα έργα ζωγραφικής µπορούν να αποτελούν 

τµήµατα άλλης εργασίας (λογοτεχνίας, ιστορίας ή ταινίας ή εξώφυλλα αυτών), αλλά θα 

αξιολογηθούν ξεχωριστά. Οι ταινίες και τα (σκαναρισµένα ή φωτογραφηµένα) έργα ζωγραφικής 

πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (dvd) συµβατά µε τα κοινά dvd players. Οι διδάσκοντες 

πρέπει να δηλώσουν τη συµµετοχή του τµήµατός τους έως τις 23 Απριλίου 2018 και οι εργασίες να 

αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στη Γραµµατεία του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

έως τις 21 Μαΐου 2018, ηλεκτρονικά στο info@imma.edu.gr ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 

Σωµατείο «Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα», Προξένου Κοροµηλά 23, 546 22 

Θεσσαλονίκη (τηλ.: 2310 229778). Επίσης, πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός των µαθητών του 

τµήµατος, καθώς και ο αριθµός των τµηµάτων του Γυµνασίου. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (www.imma.edu.gr) θα αναρτηθούν από το Κέντρο Έρευνας 

Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης (Κ.Ε.Μ.Ι.Τ.) ενδεικτικοί τίτλοι εργασιών, καθώς και ένας 



σύντοµος γενικός βιβλιογραφικός οδηγός για τους τίτλους αυτούς.  

 

Στα τµήµατα που θα εκπονήσουν τις τρεις καλύτερες εργασίες σε κάθε θεµατική ενότητα, τις 

οποίες θα επιλέξει Επιστηµονική Επιτροπή (που θα αποτελείται τουλάχιστον κατά το ήµισυ  

από µέλη ∆ΕΠ του ΑΠΘ και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) και η οποία θα συσταθεί από το 

Σωµατείο και το Ίδρυµα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, θα απονεµηθούν τιµητικοί έπαινοι σε 

ειδική εκδήλωση, που θα διοργανωθεί µε τη συµµετοχή του Υφυπουργείου Μακεδονίας – Θράκης 

και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ θα δοθεί και ένας αριθµός βιβλίων για την 

ιστορία της Μακεδονίας και της Θράκης. Έπαινοι και βιβλία θα δοθούν επίσης και στις επόµενες 

17 εργασίες. Όλα τα βιβλία θα χορηγηθούν από το Σωµατείο, το Ίδρυµα, το Υφυπουργείο 

Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και από άλλους φορείς 

του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. Το Σωµατείο και το Ίδρυµα επιφυλάσσονται να αυξήσουν τον 

αριθµό των επαίνων έως και 30% των συµµετεχόντων, να αυξήσουν τον αριθµό των βραβείων, 

όπως και να απονείµουν ξεχωριστούς επαίνους σε τρεις εργασίες που θα προέρχονται από 

Γυµνάσια µε µικρό αριθµό µαθητών, δηλ. έχουν µόνο ένα τµήµα ανά τάξη και εδρεύουν εκτός 

του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πρωτεύουσας κάποιας περιφερειακής ενότητας. Όλοι οι 

υπόλοιποι µαθητές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν ατοµική βεβαίωση συµµετοχής 

υπογεγραµµένη από την Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας, καθώς και από ένα βιβλίο. Επίσης, το Σωµατείο διατηρεί το δικαίωµα να 

δηµοσιεύσει, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, ορισµένες από τις εργασίες (τµηµατικά ή 

ολόκληρες) που θα υποβληθούν. Οι ταινίες θα δηµοσιευθούν µόνο µετά την έγγραφη συγκατάθεση 

των γονέων και κηδεµόνων των µαθητριών/τών. 

 

Για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού, τις θεµατικές ενότητες ή 

προτεινόµενα θέµατα: 2310 229778, 6977547148 ή info@imma.edu.gr. 

 


