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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

--- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

--- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Λιβαδειά, 04/ 02/ 2021 

                            Αριθ. πρωτ. 503 

 

 

Προς: Σχολικές μονάδες Ν. Βοιωτίας 

Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 35 - 39, Διοικητήριο 
Τ.Κ-Πόλη: 32131-Λιβαδειά 

E- mail: mail@dide.voi.sch.gr 
Πληροφορίες: Πάνου Αναστασία 

Τηλέφωνο: 2261350380 
 
 

 
 

 

   ΘΕΜΑ: «Μαθητικός Διαγωνισμός» 
   
   
    Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας και το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας 

Διαχρονικά (ΚΕΜΒΔ) διοργανώνουν μαθητικό διαγωνισμό με θέμα:  

« Η σημασία της Επανάστασης του 1821 και η συμβολή της Βοιωτίας σ’ αυτήν». 

    Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και περιλαμβάνει: 1) τη συγγραφή 

κειμένου, 2) τη συγγραφή ποιήματος ή 3) τη δημιουργία εικαστικού έργου, με ατομική ή ομαδική 

εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών 

ορίζεται η 24 Μαρτίου 2021.    

    Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη συνημμένη πρόσκληση παρακάτω, ενώ για τυχόν 

απορίες-διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail του ΚΕΜΒΔ: 

kembd20@gmail.com και στην κ. Αδαμάκη Καλλιόπη, φιλόλογο εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕΛ Λιβαδειάς, 

(τηλέφωνο: 6944546640, e-mail: yiankats@otenet.gr ). 

    Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων που προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

    Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς  και μαθητές των σχολείων σας. 

 

                                                                  Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

 
 

                                                                                             ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΣ 

Συνημμένα 

Πρόσκληση (φ.03) 
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Πρόσκληση σε συμμετοχή Μαθητικού Διαγωνισμού 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας και το Κέντρο 

Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά διοργανώνουν μαθητικό 

διαγωνισμό με θέμα : 

 

“Η σημασία της Επανάστασης του 1821 

και η συμβολή της Βοιωτίας σ’ αυτήν” 

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των Γυμνασίων και των 

Λυκείων (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και 

περιλαμβάνει : 

 

1. Τη συγγραφή κειμένου εργασίας, 

2. Τη συγγραφή ποιήματος και  

3. Τη δημιουργία εικαστικού έργου (ζωγραφική, γλυπτική κα).  

 

Οι εργασίες μπορεί να είναι είτε ατομικές, είτε ομαδικές (2 έως 5 μαθητές) και 

προτείνεται να υλοποιηθούν υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό 

καθηγητή, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Το κείμενο εργασίας προτείνεται να είναι εκτάσεως 2.500 - 3.500 λέξεων. 

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σχετικά με τον εορτασμό των 200 ετών από 

την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η μελέτη, καταγραφή και συγγραφή 
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πρωτότυπων κειμένων, ποιημάτων και εκπόνηση εικαστικών έργων με το 

ζητούμενο θέμα. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης της κάθε εργασίας και κάθε έργου θα αποτελέσει η 

ποιότητα και πληρότητα των κειμένων και των ποιημάτων, καθώς και η έμφαση 

στη συμβολή της Βοιωτίας στην Ελληνική Επανάσταση. Επίσης, θα 

αξιολογηθούν τόσο η ποιότητα, όσο και η σύνδεση των εικαστικών έργων με 

τη συμβολή της Βοιωτίας στον επαναστατικό Αγώνα.  

 

Ως προθεσμία υποβολής των εργασιών ορίζεται η Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021. 

 

Η αποστολή των εργασιών/έργων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά σε μορφή word, 

jpg, pdf στα e-mails …….… και kembd20@gmail.com ή ταχυδρομικά στη Δνση 

Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 105 56, Υπόψη κου Ιωάννη Σ. Τσούρα. 

 

Στη συνέχεια, τα κείμενα θα συγκεντρωθούν και θα εξεταστούν από κοινή 

ειδική επιτροπή του Κέντρου και της Διεύθυνσης, η οποία και θα αποφανθεί για 

τα καλύτερα, ανά βαθμίδα (Γυμνάσιο και Λύκειο). 

 

Σε κάθε κατηγορία του διαγωνισμού (κείμενο, ποίηση, εικαστικό έργο) και ανά 

βαθμίδα θα απονεμηθούν τρία βραβεία, το πρώτο χρηματικό, σε ειδική 

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν συνεννοήσεως του Κέντρου  με  

την Διεύθυνση, και φυσικά υπό την προϋπόθεση της άρσης των μέτρων για 

την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

Σημειώνεται ότι το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ» αποτελεί σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ισόβιο 
Πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ Ιερώνυμο Β΄.  
Σκοπός του σωματείου είναι η καταγραφή, έρευνα και μελέτη της κοινωνικής, 
ιστορικής, περιβαλλοντικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής εξέλιξης της 
Βοιωτίας διαχρονικά, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των επιστημονικών 
συλλόγων, οργανώσεων και κατοίκων της Βοιωτίας, καθώς επίσης και η 
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περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Βοιωτίας. Μέλη του Κέντρου 
γράφονται με αίτησή τους όλοι όσοι κατάγονται από την Βοιωτία, όσοι των 
οποίων ένας από τους γονείς τους κατάγεται από την Βοιωτία και όσοι είναι 
φίλοι της Βοιωτίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο e-mail : kembd20@gmail.com 
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