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Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός  

με θέμα: «Μικρασια: γνωρίζω, σκέφτομαι, τιμώ 3.000 χρόνια πολιτισμού» 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 To Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής με αφορμή τα 100 

χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

γραπτού λόγου, εικαστικής και ψηφιακής δημιουργίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 με θέμα:  

«Μικρασία: γνωρίζω, σκέφτομαι, τιμώ 3.000 χρόνια πολιτισμού» 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί ο Μικρασιατικός ελληνικός πολιτισμός όπως 

αναπτύχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μικρασίας (Ιωνία, Αιολίδα, Βιθυνία, Πόντος, 

Καππαδοκία).  

Οι μαθητές/τριες μέσα από τις δημιουργίες τους μπορούν να παρουσιάσουν και αναδείξουν ένα 

ή και συνδυαστικά κάποια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες : 

1. Σπουδαίες προσωπικότητες  

2. Ιστορικά γεγονότα  

3. Μνημεία τέχνης του Μικρασιατικού πολιτισμού 

4. Την συμβολή της Μικρασίας στην παράδοση του τόπου μας και την παγκόσμια 

πολιτιστική κληρονομιά.  

Ειδικότερα:  

Οι μαθητές/τριες Δημοτικού καλούνται να διαγωνιστούν σε:  

• εικαστική δημιουργία (ζωγραφική, κολάζ, κατασκευή) 

Οι μαθητές/τριες Γυμνασίου & Λυκείου καλούνται να διαγωνιστούν σε:  

• κείμενο (πεζό ή ποίημα, που δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν),  

• ψηφιακή δημιουργία (φωτογραφία, παρουσίαση, ταινία).  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Φιλοδοξία του διαγωνισμού αυτού είναι οι ίδιοι οι μαθητές/τριες: 

➢ Να μελετήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικρασίας, ανατρέχοντας σε ιστορικές 

πηγές και βιβλιογραφία. 

➢ Να ανακαλύψουν τις ρίζες της Μικρασίας στα βάθη των αιώνων και να στοχαστούν πάνω 

σε έννοιες όπως η συναδέλφωση των λαών και η ειρηνική συνύπαρξή τους, καθώς και τα 

δεινά που μπορούν να επιφέρουν οι ο ξεριζωμός και η προσφυγιά. 

➢ Να αναζητήσουν κάποια προσωπικότητα ή γεγονός που θα τους εμπνεύσει.  

➢ Να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου και να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους.  

➢ Να συνεργαστούν (όσοι συμμετέχουν με ομάδα) μεταξύ τους με σκοπό να επιφέρουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να 

δημιουργήσουν το δικό τους πρωτότυπο έργο και να το υποβάλλουν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση neotita@imml.gr μέχρι και τις 14 Απριλίου 2022. Οι συμμετοχές που θα 

ληφθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.  

2. Η συμμετοχή τους μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και τρεις [3] μαθητές/τριες) 

και οι μαθητικές δημιουργίες θα παραχθούν εκτός των ωρών διδασκαλίας. Κάθε 

μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα (1) έργο.  

3. Μία (1) και μόνο μαθητική δημιουργία υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική). 

Κάθε συμμετοχή μπορεί (προαιρετικά) να τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μίας εκπαιδευτικού 

της οικείας σχολικής μονάδας.  

4. Κάθε ομάδα που συμμετέχει δεν μπορεί :   

o Να εκπροσωπείται από περισσότερους/ες από έναν/μία εκπαιδευτικό. 

o Να έχει περισσότερους/ες από τρεις μαθητές/τριες. 

5. Στο email με το οποίο θα σταλεί το έργο (και όχι πάνω στο ίδιο το έργο) θα πρέπει να 

αναγράφονται για κάθε συμμετέχοντα τα εξής στοιχεία: Στο Θέμα του email «Πανελλήνιος 

Διαγωνισμός ΙΜΜΛ 2022» και στο σώμα του κειμένου τα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Τάξη, 

Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-mail.  

6. Οι μαθητικές δημιουργίες υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν 

γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.  
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7. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσα από τη ιστοσελίδα της ι. Μητροπόλεως 

(www.imml.gr) και θα τους σταλεί προσωπική ενημέρωση μέσω email. Οι νικητές θα 

βραβευθούν σε επίσημη εκδήλωση της Μητροπόλεως.  

8. Το Γραφείο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής διατηρεί το 

δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της 

καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους 

μέσα από τη ιστοσελίδα της ι. Μητροπόλεως (www.imml.gr ). 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για την υποβολή ερωτήσεων, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα www.imml.gr. 

Επίσης, μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση neotita@imml.gr ή να 

επικοινωνούν με τον π. Αιμιλιανό Μεταξά στο τηλ. 6947745484. 
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