ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» προκηρύσσουν
Διασχολικό Διαγωνισμό Ιστορίας με τίτλο:
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Από τη Νύχτα των Κρυστάλλων ως το Ναγκασάκι.
Θεματικές ενότητες:
α) Ολοκληρωτισμός β) Αιτίες του πολέμου γ) Κατοχή στην Ελλάδα
δ) Ολοκαύτωμα ε) Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολέμου.

Με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό επιτυγχάνονται τρεις παιδαγωγικοί
στόχοι. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ιστορική
σκέψη μέσα από τη συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας, να συνειδητο‐
ποιήσουν τη σημασία της 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 και σε μα‐
θητές Α΄ Λυκείου των σχολείων της Ανατολικής Αττικής.
● Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι μαθητές επιθυ‐
μούν 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 5 και 6 Φεβρουαρίου. Τα δέκα καλύτερα
γραπτά θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.
● Ο διαγωνισμός στη δεύτερη φάση του θα είναι προφορικός και θα
διεξαχθεί με τη βοήθεια τράπεζας θεμάτων, η οποία θα έχει δημι‐
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ουργηθεί από επιστημονική επιτροπή που θα οριστεί από τα Εκ‐
παιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη».
Η ημερομηνία για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα ανακοι‐
νωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Υπολογίζε‐
ται όμως γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου.
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμε‐
τάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρα‐
κάτω αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο
ziridis@ziridis.gr έως τις 22 Ιανουαρίου.
Θα δοθούν 3 βραβεία και 2 έπαινοι.
Οι σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που θα συμ‐
μετάσχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και των δύο φάσεων θα ανα‐
κοινωθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου «Νέα Γενιά Ζηρίδη».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1) Τα σχολεία θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με έγ‐
γραφο που θα αποσταλεί από την οικεία διεύθυνση.
2) Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί:
● Στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου.
● Στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.
● Στην «ανοικτή γραμμή» του Γυμνασίου και Λυκείου.
● Σε εκπαιδευτικού περιεχομένου ιστοσελίδες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ.: 210 6685853 / 210 6685715 (Καθημερινές, 09:00‐15:00)
E‐mail: ziridis@ziridis.gr
Fax: 210 6685610
Υπεύθυνοι Διαγωνισμού:
Γεώργιος Γκόλιος
Αθηνά Κλάδου
Φλωρεντία Πίκουλα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διασχολικός Διαγωνισμός Ιστορίας
«Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: από τη νύχτα των Κρυστάλλων ως το Ναγκασά‐
κι»
Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί στο email ziridis@ziridis.gr
έως τις 22/1/2016
ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………..
ΟΝΟΜΑ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

