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Θεσσαλονίκη, 07-04-2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 6709 
 
 
Προς: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: 

 
1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης  

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 

3. Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ  
(Δια των αντίστοιχων 
Διευθύνσεων) 
 

1. 1ο ΠΕΚΕΣ 
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ & ΔΕ 1ου ΠΕΚΕΣ 
3. Κέντρο Ιστορίας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης 
4. Βαφοπούλειο Πνευματικό 

Κέντρο 

 

Θέμα: Προκήρυξη Μαθητικού Συνεδρίου: «200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης  

του 1821: Αγώνες των Μακεδόνων για την απελευθέρωση»-1η Ανακοίνωση 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής 

Μακεδονίας, το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλειο Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν Μαθητικό Συνέδριο στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου των 200 ετών από την έναρξη της 

επανάστασης του 1821.   

Το Μαθητικό Συνέδριο έχει τον τίτλο: «200 χρόνια από  την έναρξη της επανάστασης 

του 1821: Αγώνες των Μακεδόνων για την απελευθέρωση». 

 

Α. Όροι συμμετοχής στο Συνέδριο: 

Στο Συνέδριο συμμετέχουν οι μαθητές των σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 ----- 

ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
----- 

 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Πρασσά Χρύσα 
Τηλέφωνο: 2310 474855 
Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr 
E-mail: kmakedpde@sch.gr  
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Οι μαθητές εκπονούν εργασίες, οι οποίες εντάσσονται στους επιμέρους θεματικούς 

άξονες του Συνεδρίου, είτε ως μεμονωμένες τάξεις-τμήματα σχολικών μονάδων, είτε ως 

σχολικές μονάδες, είτε ως συμπράξεις σχολικών μονάδων. 

Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλει έως και 3 εργασίες. 

Η καλύτερη εργασία θα βραβευτεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης και θα παρουσιαστεί 

ως εναρκτήρια εισήγηση κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου. 

Σε όλες τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς θα δοθούν βεβαιώσεις 

συμμετοχής. 

Η συμμετοχή και η μετακίνηση των μαθητών στο Συνέδριο πραγματοποιείται με 

έγγραφη συναίνεση των γονέων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Β. Σκοπός του Συνεδρίου: 

Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη και η προβολή της αγωνιστικότητας, της 

αυταπάρνησης και της θυσίας των Μακεδόνων κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 

για την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού 

κράτους. 

 

Γ. Στόχοι του Συνεδρίου: 

Οι κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι:  

α) Η εξοικείωση των μαθητών με την ιστορική έρευνα και τη μελέτη ένδοξων πτυχών 

της ιστορίας της Μακεδονίας κατά την επανάσταση του 1821. 

β) Η απόκτηση πολύτιμων εμπειριών από τους μαθητές, τόσο στην εκπόνηση 

ομαδικών εργασιών με διεπιστημονικότητα και μεθοδολογία, όσο και στις διαδικασίες 

συμμετοχής σε ένα μαθητικό συνέδριο. 

γ) Η βιωματική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, των πολυτροπικών κειμένων, της 

τέχνης, της λογοτεχνίας και των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη 

μαθησιακή πράξη. 

 

Δ. Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου:  

Οι μαθητές καλούνται να εκπονήσουν εργασίες επάνω στους εξής θεματικούς άξονες: 

α) Η Θεσσαλονίκη κατά την επανάσταση του 1821.  

β) Η επανάσταση του 1821 στο Άγιο Όρος και τη Χαλκιδική.  
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γ) Το επαναστατικό κίνημα στον Όλυμπο, το Βέρμιο και την Πιερία. 

δ) Η επαναστατική εξέγερση στη Νάουσα και τη Δυτική Μακεδονία.  

ε) Η συμμετοχή των Μακεδόνων στη Φιλική Εταιρεία κατά την προ-επαναστατική 

περίοδο.  

στ) Η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου του Βελεστινλή. 

 

Ε. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Συνεδρίου: 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου 

Θεσσαλονίκης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει 3 ημέρες.  

 

ΣΤ. Μορφή - είδος των εργασιών:  

Οι εργασίες των μαθητών δύναται να συμπεριλαμβάνουν ποικίλες μορφές και 

διάφορα είδη πολυτροπικών ‘’κειμένων’’, όπως: εισηγήσεις, λογοτεχνικές δημιουργίες, 

(πεζά κείμενα-ποιήματα), σχολικές εφημερίδες, εικαστικές παραγωγές, αφίσες, comics, 

βιντεοσκοπημένες δραματοποιήσεις, ταινίες μικρού μήκους, πολυμεσικές εφαρμογές, 

ιστοσελίδες, ιστολόγια, ψηφιακές ξεναγήσεις σε ιστορικούς- μαρτυρικούς τόπους κ.α.  

 

Ζ. Κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών: 

Οι εργασίες θα κριθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη 

βάση των κριτηρίων της θεματολογίας, της παιδαγωγικότητας, της εγκυρότητας, της 

συνάφειας, της ποιότητας, της πρωτοτυπίας, της αισθητικής και των ιδιαιτέρων τεχνικών 

προδιαγραφών των μορφών-ειδών των πολυτροπικών ‘’κειμένων’’, τα οποία θα 

συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω εργασίες.  

Ειδικότερα, η έκταση του κειμένου των εισηγήσεων δεν θα υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις 

(τίτλος εργασίας: γραμματοσειρά Calibri μέγεθος 14 στ., έντονα γράμματα, υπόλοιπο 

κείμενο εργασίας: Calibri μέγεθος 12 στ., πλήρη στοίχιση, μονό διάστιχο).  

 

Η. Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής για το Συνέδριο: 

Οι μεμονωμένες τάξεις-τμήματα, οι σχολικές μονάδες και οι συμπράξεις σχολικών 

μονάδων (π.χ: Γ1΄ 1ου Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας, Δημοτικό Σχολείο Συκιάς, 1ο & 2ο & 3ο 

Νηπιαγωγεία Επανομής), οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο αποστέλλουν 
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το επισυναπτόμενο έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

draseiskmaked@gmail.com  μέχρι την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021. 

Οι σχολικές μονάδες θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή των εργασιών τους από την 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021. 

 

Θ. Προθεσμία υποβολής των πλήρων εργασιών για το Συνέδριο 

Οι πλήρεις εργασίες των μαθητών, ανεξαρτήτως της μορφής και του είδους των 

συμπεριλαμβανομένων πολυτροπικών τους ‘’κειμένων’’ (εισηγήσεις, λογοτεχνικές 

δημιουργίες, εικαστικές παραγωγές, βιντεοσκοπημένες δραματοποιήσεις, πολυμεσικές 

εφαρμογές, ιστοσελίδες, ψηφιακές ξεναγήσεις κ.α.) θα αποσταλούν στην ίδια ηλεκτρονική 

διεύθυνση: draseiskmaked@gmail.com μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. 

 

Ι. Παρουσίαση των εργασιών στο Συνέδριο: 

Όλες οι εργασίες θα παρουσιασθούν από τους μαθητές είτε διά ζώσης, είτε 

διαδικτυακά, στην περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας.  

Η συνολική διάρκεια παρουσίασης των εργασιών δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά. 

 

ΙΑ. Έντυπο δήλωσης συμμετοχής στο Συνέδριο: 

Το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στο Συνέδριο, το οποίο επισυνάπτεται, περιλαμβάνει 

το όνομα των μεμονωμένων τάξεων-τμημάτων/σχολικών μονάδων/συμπράξεων σχολικών 

μονάδων, το τηλέφωνο και το e-mail της σχολικής μονάδας/των σχολικών μονάδων, το 

ονοματεπώνυμο της Διευθύντριας/του Διευθυντή της σχολικής μονάδας/των σχολικών 

μονάδων, το ονοματεπώνυμο/τον κλάδο των υπευθύνων εκπαιδευτικών, το 

ονοματεπώνυμο των μαθητριών/μαθητών, τον τίτλο, το θεματικό άξονα, το είδος-τη 

μορφή, τον σκοπό-τους στόχους και την περίληψη-το περιεχόμενο της εργασίας. 

 

ΙΒ. Επικοινωνία - Πρόσθετες πληροφορίες για το Συνέδριο: 

Οι σχολικές μονάδες, οι οποίες επιθυμούν να έχουν πρόσθετες πληροφορίες 

αναφορικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Χρύσα 

Πρασσά στο τηλέφωνο: 2310474855. 
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ΙΓ. Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: 

Προεδρείο: Μπαχαράκης Θωμάς, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ελευθέριος Βέτσιος, Οργανωτικός Συντονιστής του 1ου Περιφερειακού Κέντρου 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.  

Γεωργία Μιχαήλ, Προϊσταμένη του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

Ελένη Τσιτσιμίκλη, Διευθύντρια του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης. 

 

ΙΔ. Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου: 

Ελευθέριος Βέτσιος, Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας.  

Μιχάλης Γεωργιάδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 του 1ου 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας. 

Δημήτριος Σιδηρόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του 1ου 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας. 

Γεωργία Μιχαήλ, Προϊσταμένη του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

Ελένη Τσιτσιμίκλη, Διευθύντρια του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης. 

 

  
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
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