Πξνθήξπμε
Παλειιήληνπ Μαζεηηθνύ Γηαγωληζκνύ Σρνιηθήο
Δθεκεξίδαο
«1821-2021: Αγγίδνληαο ηα ίρλε κηαο Δπαλάζηαζεο …»
Σν ζσκαηείν «Ορίζοντες» πξνθεξύζζεη Παλειιαδηθό Μαζεηηθό Γηαγσληζκό
κε ηίηιν «1821-2021: Αγγίδνληαο ηα ίρλε κηαο Δπαλάζηαζεο …» γηα ην ζρνιηθό έηνο
2020-2021. Ο δηαγσληζκόο αθνξά ζηελ έθδνζε θύιινπ ζρνιηθήο εθεκεξίδαο
αθηεξσκέλνπ ζηα 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε.
Με ηνλ όξν «ζρνιηθή εθεκεξίδα» ελλννύκε θάζε είδνπο έληππε ή ςεθηαθή
εθδνηηθή πξνζπάζεηα από καζεηέο. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο έθδνζεο ζρνιηθήο
εθεκεξίδαο είλαη ε δεκηνπξγία ελεκεξσκέλσλ θαη ελεξγώλ πνιηηώλ. Οη καζεηέο
καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα ζπλεξγάδνληαη, λα εξεπλνύλ, λα δεκηνπξγνύλ.
Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αλάγθε λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα
εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε λένπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο, ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύεηαη ε
ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. Ζ εζηίαζε ζηα 200 ρξόληα κεηά ηελ ειιεληθή
επαλάζηαζε αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηελ θνηλσλία
ην 2020 θαη 2021 θαη ζην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα σο απνηέιεζκα ησλ πνηθίισλ δξάζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα
πινπνηεζνύλ παλειιήληα. Ηδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεηαη ζην λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ
εθήβσλ θαη λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα αξζξώζνπλ θαη απηνί ηνλ δηθό ηνπο ιόγν θαη
λα αθήζνπλ ην απνηύπσκά ηνπο ζηνλ ενξηαζκό.
Οη ζηόρνη ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη:
 Ζ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ε ηνπνζέηεζή ηεο ζην
γίγλεζζαη ηεο ηόηε επνρήο θαη ε αλάδεημε ηεο παγθόζκηαο ζεκαζίαο ηεο κέζα
από ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο άιιεο επαλαζηάζεηο πνπ εθδειώζεθαλ
ηελ ίδηα πεξίνδν
 Ζ εζηίαζε ζηνπο ‘απινύο’, ηνπο ‘αθαλείο’ αλζξώπνπο πνπ ζεθώλνπλ ζηηο
πιάηεο ηνλ κεγάιν όγθν ησλ καρώλ θαη όισλ ησλ άιισλ εθηόο ησλ πεδίσλ
ηεο κάρεο.
 Ζ δηεξεύλεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ Διιήλσλ ζηελ πεξίνδν ησλ
200 ρξόλσλ κέρξη ζήκεξα
 Ο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ρώξαο θαη ε δηακόξθσζε
ζπιινγηθνύ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ ηεο









Ζ πξνώζεζε ηεο ηδέαο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ηδαληθώλ ηεο
ειεπζεξίαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο, πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821
Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηα πνηθίια είδε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ
ιόγνπ
Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ε αλαδήηεζε πεγώλ γλώζεο ζε
απηήλ
Ζ αλάπηπμε εξεπλεηηθνύ πλεύκαηνο (πρ αλαδήηεζε πεγώλ, αξρεηνζέηεζε,
επεμεξγαζία, αμηνιόγεζε) θαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη
θξηηηθήο ζθέςεο
Ζ αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθώλ θαη εθθξαζηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ

Ο Γηαγσληζκόο αθνξά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο (Δ’, Σ’ Γεκνηηθνύ) θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Α’, Β’, Γ’ ηάμεσλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ).
Ο Γηαγσληζκόο δηνξγαλώλεηαη από ην σκαηείν Ορίζοντες (Λεσθόξνο ηακάηαο 8,
14572 Γξνζηά Αηηηθήο)
ηνηρεία Τπεπζύλνπ Δπηθνηλσλίαο (Λνπθία ηέθνπ, lstefou@googlemail.com,
6936121778)
Σα κέιε (νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, θνξέαο) ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.

Εέξβαο Βαζίιεο, δεκνζηνγξάθνο, κέινο ΔΖΔΑ
Γάθεο Γηώξγνο, δεκνζηνγξάθνο, κέινο ΔΖΔΑ
ηέθνπ Λνπθία, θηιόινγνο, η. ρνι. ύκβνπινο
Παπαξήγα Φσηεηλή, εθπαηδεπηηθόο
Κέθθε Άλλπ, εθπαηδεπηηθόο

Ζ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ έξγσλ απνηειείηαη από ηνπο:
(νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, θνξέαο),
Σα κέιε (νλνκαηεπώλπκν, ηδηόηεηα, θνξέαο) ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο είλαη:
6. Εέξβαο Βαζίιεο, δεκνζηνγξάθνο, κέινο ΔΖΔΑ
7. Γάθεο Γηώξγνο, δεκνζηνγξάθνο, κέινο ΔΖΔΑ
8. ηέθνπ Λνπθία, θηιόινγνο, η. ρνι. ύκβνπινο
9. Παπαξήγα Φσηεηλή, εθπαηδεπηηθόο
10. Κέθθε Άλλπ, εθπαηδεπηηθόο
Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Γηαγσληζκνύ πξνβιέπεη:
α. Τπνβνιή αηηήζεσλ: κέρξη ηελ Γεπηέξα 2 Ννεκβξίνπ 2020

β. Τπνβνιή ησλ έξγσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 Απξηιίνπ 2021.
γ. Αμηνιόγεζε: κέρξη ηελ Σξίηε 11 Μαΐνπ 2021.
δ. Σειεηή βξάβεπζεο ηνλ Μάην 2021
Σν έληππν θύιιν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά, ελώ ην ςεθηαθό
ειεθηξνληθά, ζηε δηεύζπλζε θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ.
ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ
Οη ζπκκεηνρέο είλαη νκαδηθέο. Ο Γηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζηηο πληαθηηθέο Οκάδεο
ησλ ρνιηθώλ Δθεκεξίδσλ. Ζ πληαθηηθή Οκάδα είλαη δπλαηόλ λα απνηειείηαη από
καζεηέο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ή δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη έλαο ή
πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί. Οη εξγαζίεο πνπ δεκνζηεύνληαη κπνξεί λα είλαη θαη
αηνκηθέο θαη νκαδηθέο.
Ζ κνξθή ηεο εθεκεξίδαο κπνξεί λα είλαη έληππε ή ειεθηξνληθή θαη ε έθηαζε: 18 –
24 ζειίδεο.
Πεξηερόκελν εθεκεξίδαο:
Σν θύιιν ζα πξέπεη λα πξαγκαηεύεηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε:
Α) Σελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ηελ αλάδεημε ηεο παγθόζκηαο ζεκαζίαο ηεο, ηελ
εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο άιιεο επαλαζηάζεηο πνπ εθδειώζεθαλ ηελ ίδηα
πεξίνδν, θαζώο θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ απηή δέρηεθε θαη άζθεζε.
Β) Σνπο θύξηνπο ζηαζκνύο θαη ηελ πνξεία ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξάηνπο
Γ) Σε ζύλδεζε ηεο γεληθήο ηζηνξίαο κε ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ,
θαζώο θαη κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο δνπλ.
Γ) Σε δηεξεύλεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο Διιάδαο ηνπ ζήκεξα θαη ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ
ζύγρξνλν θόζκν
Γ) Σνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο πνπ άθεζαλ ζηε ζθξαγίδα ηνπο ζηνλ θόζκν αιιά
θαη ηνπο απινύο’, ηνπο ‘αθαλείο’ αλζξώπνπο πνπ ζεθώλνπλ ζηηο πιάηεο ηνλ κεγάιν
όγθν ησλ καρώλ θαη όισλ ησλ άιισλ εθηόο ησλ πεδίσλ ηεο κάρεο.
Δ) Σηο πξννπηηθέο ηεο ρώξαο, ηηο ειπίδεο, ηα νξάκαηα αιιά θαη ηηο αγσλίεο θαη
πξνβιεκαηηζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ην κέιινλ ηεο
ΣΤ) Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηα ηδαληθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
επαλάζηαζε ηνπ 1821
Γελ είλαη ππνρξεσηηθό ε εθεκεξίδα λα θαιύπηεη θαη ηνπο 5 ζεκαηηθνύο άμνλεο. Δίλαη
όκσο ππνρξεσηηθό λα πξαγκαηεύεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκαηηθνύο άμνλεο.
Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ νη πην θάησ ζηήιεο:
 Άξζξν
 Ρεπνξηάδ / έξεπλα
 πλέληεπμε
 Παξνπζίαζε / Κξηηηθή (ελαιιαθηηθά: βηβιίνπ, ηαηλίαο, ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο, εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο)
 Λνγνηερληθό θείκελν (π.ρ. ρξνλνγξάθεκα, πνίεκα, δηήγεκα, κνλόινγνο)
 Γεινηνγξαθία ή θόκηθ





Φσηνγξαθίεο
Δηθαζηηθά έξγα (π.ρ. δσγξαθηά, ζθίηζν)
Παηρλίδηα (π.ρ. ζηαπξόιεμα, θξππηόιεμα, αθξνζηηρίδεο)

Σα έληππα ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:
 Γνκή
 Πιεξόηεηα πεξηερνκέλνπ
 Πνηθηιία ηεο ύιεο
 Απζεληηθόηεηα & Πξσηνηππία ησλ εξγαζηώλ
 Πνηόηεηα ηνπ ιόγνπ
 Δκθάληζε ηνπ εληύπνπ
Γηα θάζε βαζκίδα ζα δνζνύλ ηα εμήο βξαβεία:
Α) Καιύηεξεο εθεκεξίδαο
Β) Καιύηεξεο επηινγήο ζεκάηωλ
Ζ απνλνκή ησλ δηαθξίζεσλ ζα γίλεη ζηε δηάξθεηα εθδήισζεο. Σα βξαβεία ζα
αθνξνύλ ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ κε ςεθηαθό πιηθό. ε όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί Βεβαίσζε πκκεηνρήο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηνλ δηαγσληζκό είλαη πξναηξεηηθή
θαη ην πξόγξακκα αθνξά ην ζύλνιν ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο, ελώ δελ ππάξρεη θακηά
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο ή ην ζρνιείν. Γηα ηε ζπκκεηνρή
ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ.
Ο θνξέαο δηνξγάλσζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ
δηαγσληζκνύ ζα δηαζθαιίζεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
ησλ δεκηνπξγώλ. Γε ζα ππάξμνπλ έζνδα γηα ηνλ θνξέα πνπ πξνθεξύζζεη ηνλ
δηαγσληζκό ή γηα άιινλ, από ηα ππνβιεζέληα έξγα (κε εκπνξία ή δηαθήκηζε θ.ιπ.)
θαη ε ρξήζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη κόλν γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. εκεηώλεηαη όηη,
όζνλ αθνξά ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ θείκελε
λνκνζεζία.
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνηείλεηαη
πάλησο, θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθόλησλ, ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό θαηά ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ όπσο: Γιώζζα,
Δηθαζηηθά, Δπέιηθηε Εώλε, Δξεπλεηηθή Δξγαζία, Ηζηνξία θ.α. θαζώο ε δηδαζθαιία
ησλ επηκέξνπο απηώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, κέζα από ηελ όιε δηαδηθαζία,
εκπινπηίδεηαη θαη δηεπξύλεηαη κε ηξόπν δεκηνπξγηθό, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ
ηίζεληαη ζην Πξόγξακκα πνπδώλ.
Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Γηνξγάλωζε: Οξίδνληεο
Web:www.horizontes4all.org

Email: info@horizontes4all.org
Σει: 6944654367

