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ΘΕΜΑ: Μαθητικός διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο με θέμα το Ολοκαύτωμα  

 

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό 

Μουσείο της Ελλάδος διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο με θέμα: «Το 

Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι». 

Οι πρωτεύσαντες θα συμμετέχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου 

Ελλάδας, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του 

Άουσβιτς στην Πολωνία. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου των Περιφερειακών 

Δ/νσεων Εκπ/σης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.  

Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί το Ολοκαύτωμα των Εβραιών στον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι μαθητές μέσα από τα έργα τους καλούνται να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το Ολοκαύτωμα, καθώς και να 

προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή. 

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και 

ιστορική έρευνα καθώς θα γίνουν οι ίδιοι ερευνητές του παρελθόντος μέσω πρωτογενών και 

δευτερογενών ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός θα αποτελέσει αφορμή για την 

ενασχόληση των μαθητών με την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του 

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθ. Προτεραιότητας: 

 

Αθήνα,            09-01-2015 

Αρ. Πρωτ.       2898/Δ2 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Αττικής 

και Κεντρικής Μακεδονίας 

 Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Δ/θμιας 

Εκπ/σης (μέσω των ανωτέρω 

Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)  

 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, 

Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, 

Πειραιά, Ανατ. Θεσ/νίκης, Δυτ. 

Θεσ/νίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 

Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής    

 Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης 

(μέσω των ανωτέρω Δ/νσεων Δ/θμιας 

Εκπ/σης) 

ΠΡΟΣ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

----- 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 

 Β. Πελώνη 

Τηλέφωνο:   210-3443422 

ΚΟΙΝ.: 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

 

 

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

Νίκης 39 

105 57 Αθήνα 

 

http://www.minedu.gov.gr/
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Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής 

τους κοινωνίας (π.χ. ιστορία Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης).  

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να δημιουργήσουν και να 

υποβάλουν βίντεο. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι 3 άτομα) και τα βίντεο θα 

δημιουργηθούν εκτός ωρών διδασκαλίας 

 Ο κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με τη δημιουργία ενός  και μόνο βίντεο. 

 Οι μαθητές μαζί με το έργο τους θα αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας έχουν δικαίωμα 

δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των βίντεο που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με 

όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία των δημιουργών 

 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του. 

 Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται.  

 Ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν οι διαγωνιζόμενοι 

θα αναλάβει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών καθώς και τη συγκέντρωση της 

έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων των μαθητών που θα δημιουργήσουν ή θα συμμετέχουν με 

οποιοδήποτε τρόπο στο βίντεο. Η συγκατάθεση θα αφορά τη συμμετοχή των μαθητών στο 

διαγωνισμό και τη δημόσια προβολή των έργων τους. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας 5 έως 8 λεπτών σε μορφή αρχείου aνi ή 

mp4. Το βίντεο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοαουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ.  

 Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» ή 

να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Θα πρέπει, επίσης, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των 

προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο. 

 Στο τέλος του βίντεο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το 

υλικό. 

 Για τη δημιουργία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το 

πρόγραμμα Moνie Maker, στο οποίο υπάρχει δωρεάν πρόσβαση από τη σουίτα Windows 

Essentials, ή το πρόγραμμα iMovie.  

 Τα βίντεο θα αποσταλούν σε DVD.  

Πηγές για έμπνευση  

Οι μαθητές μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις εξής 

ιστοσελίδες:  

1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor/  

2. Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/index.aspx  

http://photodentro.edu.gr/lor/
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/index.aspx
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3. Την ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος: 

http://www.jewishmuseum.gr/gr/information/welcome.html  

4. Την ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης: http://www.jmth.gr/  

5. Την ιστοσελίδα της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, στην οποία η 

Ελλάδα είναι μέλος: https://www.holocaustremembrance.com/  

Αποστολή των έργων  

Τα έργα θα αποσταλούν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 (σφραγίδα 

ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 

Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 

Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι 

Αξιολόγηση έργων και Βραβεία  

 Τα έργα θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί για αυτό το 

σκοπό. Η αξιολόγηση των βίντεο θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα, την πρωτοτυπία, την 

αισθητική απόδοση και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η επιτροπή θα επιλέξει τα πέντε καλύτερα έργα και θα απονείμει τιμητικούς επαίνους. 

 Οι δημιουργοί των πέντε καλύτερων έργων θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα 

ταξιδέψουν δωρεάν, με συνοδεία καθηγητών, στην Πολωνία στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του 

Άουσβιτς το Μάιο του 2015.  

 Ενδέχεται οι δημιουργοί των βίντεο στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι να 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική επίσκεψη στο 

Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία.  

 Σε όλους τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-

3442840 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vmakri@minedu.gov.gr.  

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας. 

 

 

 

Συνημ.: 1 σελ.  
 

Εσωτ. Διανομή 

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης 
Δ.Ε., Τμ. Α΄ 

 Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων 

 Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 

 

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

http://www.jewishmuseum.gr/gr/information/welcome.html
http://www.jmth.gr/
https://www.holocaustremembrance.com/
mailto:vmakri@minedu.gov.gr

