
 
 

 
 
 
 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

 

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» προκηρύσσουν τον 

1
ο
 διασχολικό μαθητικό διαγωνισμό Ιστορίας» με τίτλο: 

 

«Εθελούσιες και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών από και προς τον ελλαδικό 

χώρο κατά την αρχαιότητα και τα νεότερα χρόνια» 

 

Η επιστημονική ομάδα του διαγωνισμού επέλεξε για τον φετινό διαγωνισμό ένα 

θέμα εξαιρετικά επίκαιρο που επηρέασε καθοριστικά την πορεία του ελληνισμού μέσα 

στον χρόνο, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με τις αναγκαστικές 

μετακινήσεις, τις εκτοπίσεις, τους διωγμούς και τους πρόσφυγες. Παράλληλα, οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης μέσα από τη 

συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία επιλογής και 

αξιολόγησης των ιστορικών πηγών και να αντιληφθούν το ιστορικό γεγονός ως 

προϋπόθεση κατανόησης του παρόντος.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

 

 Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Α΄ – Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου αλλά και σε 

μαθητές Α΄- Β΄ Λυκείου. 

 Στον διαγωνισμό μπορεί να λάβουν μέρος όσοι μαθητές επιθυμούν από ένα 

μεμονωμένο τμήμα ή περισσότερα τμήματα ενός σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 Προϋπόθεση είναι να αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των μαθητών 

ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση του ο 

διαγωνισμός είναι γραπτός και θα διεξαχθεί στα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά 

Ζηρίδη στις 17 Ιανουαρίου. Τα δέκα καλύτερα γραπτά θα συμμετέχουν στη 

δεύτερη φάση του διαγωνισμού.  

 Ο διαγωνισμός στη δεύτερη φάση του θα είναι προφορικός και θα διεξαχθεί 

με τη βοήθεια τράπεζας θεμάτων που θα δημιουργηθεί από έγκριτη 

επιστημονική επιτροπή που θα ορίσουν τα Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη.  

 

 Η ημερομηνία για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της ά φάσης. Υπολογίζεται όμως περί τα τέλη 

Ιανουαρίου. 

 Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση συμμετοχής και να την 

αποστείλουν ηλεκτρονικά έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2014. 

 Θα δοθούν 3 βραβεία και 2 έπαινοι. 



 Οι σχολικές μονάδες και οι μαθητές που συμμετείχαν θα λάβουν βεβαιώσεις 

συμμετοχής. 

 Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και στις δυο φάσεις, θα ανακοινωθούν στην 

ιστοσελίδα του σχολείου «Νέα Γενιά Ζηρίδη» και θα προωθηθούν σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ  

 

Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί μετά το πέρας της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού 

στην αίθουσα εκδηλώσεων των εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη». 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

Οι μαθητές δύνανται να μελετήσουν την παρακάτω βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα:  

1. Ιστορία Ελληνικού Έθνους. Τόμος Β. Σελ. 16-28. 

2. Ιστορία Ελληνικού Έθνους. Τόμος ΙΕ. Σελ. 99-102, 239-246. 

3. Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου (σχολικό βιβλίο).   

4. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (σχολικό βιβλίο) σελ. 121- 122. 

5. Ιστορία του Αρχαίου κόσμου – Α΄ Λυκείου. Σελ. 78-80, 88-92. 

6. Αρχαία Ελληνική Ιστορία του Ulrich Wilken. Εκδόσεις Παπαζήση. Σελ. 69-

84 και 118-126. 

7. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄Λυκείου. Σελ. 48-50, 137-169. 

8. Ιστορία του Ελληνικού κράτους  Γ. Β. Δερτιλής. Εκδόσεις Εστία. Τόμος Β΄ 

σελ. 848-851, 902-905. 

 

Θεματική διαγωνισμού.  

 Αιτίες πρώτου και δεύτερου αποικισμού στην αρχαία Ελλάδα. Πορεία 

πληθυσμού και τα αποτελέσματα της μετακίνησης τους.  

 Πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. 

 Διαστάσεις του προσφυγικού προβλήματος στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα 

στην οικονομία, κοινωνία και πολιτισμό.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

1) Τα σχολεία θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από έγγραφο που θα 

αποσταλεί από τις οικείες διευθύνσεις. 

2) Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί: 

 Στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου.  

 Στην επίσημη ιστοσελίδα του στο facebook. 

 Στην «ανοικτή γραμμή» του Γυμνασίου και Λυκείου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-66.85.600 

Email: Gymnasio@ziridis.gr 

Υπεύθυνοι διαγωνισμού : Γ. Γκόλιος, Α. Κλάδου, Α. Φωτεινού  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα τη συμμετοχή μου στο 

διασχολικό διαγωνισμό ιστορίας με θέμα: «Εθελούσιες και αναγκαστικές μετακινήσεις 

πληθυσμών από και προς τον ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα και τα νεότερα χρόνια». 

 

Όνομα μαθητή ----------------------------------------------------------------------- 

 

Όνομα εκπαιδευτικού:-------------------------------------------------------------- 

 

Σχολείο -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ----------------------------------------------------------- 


