
                 Σχέδιο Προκήρυξης Διαγωνισμού για Δημοτικά Σχολεία

Το Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας και Θράκης (ΥΜΑΘ) διοργανώνει 
μαθητικό διαγωνισμό για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή με τίτλο: 

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ρόλο ερευνητή/τριας καταγράφουν παραμύθια 
από τις αλησμόνητες πατρίδες»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων 
και ιδιωτικών τα οποία εδρεύουν στη Μακεδονία και στη Θράκη.
Ο διαγωνισμός αφιερώνεται στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. 
Στόχος οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταγράψουν λαϊκά  παραμύθια που 
σώθηκαν μέσω της προφορικής παράδοσης και έχουν τη ρίζα τους στην Μικρά 
Ασία, την Καππαδοκία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη. Μέσω αυτής της 
ενασχόλησης τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία των τόπων 
αυτών, θα αναζητήσουν την καταγωγή τους και τις περιοχές προέλευσης του 
παραμυθιού. Επίσης η καταγραφή θα διασώσει τα παραμύθια.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναζητήσουν ανθρώπους που κατάγονται από 
οικογένειες που ήρθαν ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, να συζητήσουν μαζί 
τους και να καταγράψουν ένα λαϊκό παραμύθι. 
Τα κείμενα των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος: 

 Δεν θα υπερβαίνουν τις 1000 λέξεις και θα είναι σε μορφή pdf με 
γραμματοσειρά  Times New Roman, με μέγεθος στοιχείων 12 και διάστιχο 
1,5.  

 Θα προηγείται της κάθε εργασίας σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του 
μαθητή/της μαθήτριας 

 Όνομα Σχολικής Μονάδας 
 Ονοματεπώνυμο 
 Τάξη φοίτησης 
 Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 Τόπος κατοικίας 
 Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Διεύθυνση και τηλέφωνο σχολείου
 Ονοματεπώνυμο και ειδικότητα εποπτεύοντος/ούσης εκπαιδευτικού 
 Στο έργο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα από τα οποία 

αντλήθηκε το υλικό.

Οι εργασίες θα αποσταλούν με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας σε 
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail: diagonismosdimotikou@mathra.gr

mailto:diagonismosdimotikou@mathra.gr


Για την αξιολόγηση των εργασιών θα συγκροτηθεί Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
θα αποτελείται από τρεις Συμβούλους Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα θα αποτελείται από έναν/μία Σύμβουλο 
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
έναν/μία Σύμβουλο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας και έναν/μία Σύμβουλο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. 
Δυτικής Μακεδονίας. Η επιτροπή δεν έχει οριστεί ακόμη καθώς η διαδικασία 
επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η επιτροπή θα αξιολογήσει: Τα υφολογικά και αισθητικά γνωρίσματα του 
παραμυθιού (συνοχή, συνεκτικότητα - εκφραστικά μέσα - λειτουργία),  τα 
συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από το παραμύθι, την πρωτοτυπία 
του παραμυθιού και την εκφραστική δεινότητα.
Θα δοθούν τρία χρηματικά βραβεία: 1ο αξίας 500 €, 2ο αξίας 400 € και 3ο αξίας 300 
€. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί έπαινος. Οι τρεις πρώτες εργασίες θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σε ειδικό σύνδεσμο. 

Από την κοινοποίησή του στα σχολεία θα δοθεί χρόνος δύο μηνών για την κατάθεση 
των παραμυθιών.

Το ΥΜΑΘ, ως φορέας διοργάνωσης, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης 
του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά 
δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι: 
 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα 

είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση 
που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή.

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) 
θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση 
των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Ο μαθητικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου 
προγράμματος. 

 Δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ 
υπηρεσιών εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού. 

 Δεν θα υπάρξει οικονομική συμμετοχή για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
 Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό 

ή για άλλον από τις υποβληθείσες εργασίες (με εμπορία ή διαφήμιση κλπ) 
 Η χρήση των εργασιών θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 Θα ζητείται 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 αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγιο που θα 
συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό.

Συνημμένα σας στέλνουμε:
1. 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.

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης – αποτίμησης του μαθητικού διαγωνισμού το 
οποίο παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τους μαθητές – μαθήτριες που θα 
λάβουν μέρος.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μαθητικό διαγωνισμό μπορείτε να 
επικοινωνείτε στην κα Ζαφειρούλα Μυλωνά στο e-mail zafimil@gmail.com, τηλ. 
2313379355 και 6974108850.


