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ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός
Το Γραφείο Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Λευκάδας σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, τη Διεύθυνση Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Λευκάδας, το ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκάδας και την Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας
και Διδακτικής της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας προκηρύσσουν Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση
του διεθνούς κύρους Λευκαδίτη ιστορικού Νίκου Σβορώνου (1911-1989).
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Α΄ τάξης Γενικού
και Επαγγελματικού Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.
Ο διαγωνισμός αφορά στη συγγραφή ιστορικού δοκιμίου, ατομικά ή ομαδικά
(έως 5 μαθητές) και με επιλογή θέματος από την τοπική ιστορία, έκτασης μέχρι
και δώδεκα δακτυλογραφημένων σελίδων. Παραθέτουμε ενδεικτικά θεματικές
περιοχές, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν για τη μορφοποίηση του
θέματός τους:
I.

Από την ιστορία του τοπίου: ονοματοθεσία της περιοχής, τοπωνύμια,

οδωνύμια,

αρχαιολογικοί

χώροι,

παραδοσιακοί

1

οικισμοί,

δάση,

λίμνες,

όρη,

καλλιέργειες,

αγαθά,

κτήρια,

ανδριάντες,

ηρώα,

λιμάνια,

γεφύρια,

κάστρα,

συγκοινωνίες και μεταφορές κ.ά.
II.

Από τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες: η φροντίδα της

καθημερινής ζωής: οικιακές εργασίες, τροφή, ένδυση, επικοινωνία, ελεύθερος χρόνοςψυχαγωγία, η πρόσληψη των χρόνων και των χώρων κ.λ.π., οι προσωπικές
επιθυμίες, οι φιλοδοξίες, η μόδα, τα κοσμήματα, η θνησιμότητα: αρρώστιες, μοναξιά,
πόνος, γήρας κ.λ.π., οι αλλαγές στην τεχνολογία, εγκλεισμός, περιθώριο-μοναχική
ζωή κ.ά.
III.

Από

την

ιστορία

της

οικογένειας:

οικογενειακές

σχέσεις,

φυσικά

χαρακτηριστικά, εγκατάσταση και μετακινήσεις, τα οικονομικά της οικογένειας, η
εκπαίδευση της οικογένειας, η καθημερινή ζωή της οικογένειας, κοινωνική και πολιτική
δραστηριότητα της οικογένειας κ.ά.
IV.

Από την τοπική κοινωνία: γενικά χαρακτηριστικά, οικονομικά και κοινωνικά

χαρακτηριστικά, συνθήκες και περιβάλλον εργασίας, υγεία, δομές της τοπικής
εξουσίας, γραφειοκρατία και σχέσεις με την κεντρική εξουσία κ.ά.

Οι εργασίες των μαθητών, οι οποίες θα γραφούν εκτός σχολικού ωραρίου, θα
υποβληθούν έως την 10η Δεκεμβρίου 2011 στο Διευθυντή του σχολείου.
Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται:
Επώνυμο και όνομα μαθητή
Σχολική μονάδα
Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα αποστείλουν τις εργασίες έως την 21η
Δεκεμβρίου 2011 στη διεύθυνση:
Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας
Γραφείο Σχ. Συμβούλων Φιλολόγων
Καραβέλα 11
31100 Λευκάδα
Η επιλογή των τριών καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιτροπή, αποτελούμενη
από μέλη των φορέων που διοργανώνουν το διαγωνισμό.
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Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη
Λευκάδα πριν από τη λήξη του σχολικού έτους 2011-2012.
Οι τρεις (03) καλύτερες εργασίες θα τιμηθούν με βραβεία τα οποία θα συνοδεύονται
με έπαθλα ως εξής:
Α. Πρώτο βραβείο: Φιλοξενία τεσσάρων ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις) στη
Λευκάδα.
Β. Δεύτερο βραβείο: Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Netbook).
Γ. Τρίτο βραβείο: Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός (National Geographic).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: 26450-21727, 26450-24109 (Υπεύθυνη: κ. Παρασκευή Κοψιδά, Σχ.
Σύμβουλος Φιλολόγων Λευκάδας), E-mail: kopsidav@yahoo.gr .
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτ. Διανομή
· Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
· Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α΄
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