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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π/θµιας
& ∆/θµιας Εκπ/σης όλης της χώρας
2. ∆ιευθύνσεις και Γραφεία Π/θµιας &
∆/θµιας Εκπ/σης όλης της χώρας
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων
4. ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια,
Επαγγελµατικά Λύκεια και
Επαγγελµατικές Σχολές όλης της
χώρας (µέσω των ∆/νσεων και
Γραφείων Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης).
Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας
Λ. Νίκης 1
54624 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός για την Ιστορία των Ελλήνων
του Πόντου
Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος
και το Ερευνητικό Κέντρο του Σωµατείου «Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα»
διοργανώνουν Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό µε θέµα την ιστορική πορεία των
Ελλήνων του Πόντου .
Στόχος του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου
και η ευαισθητοποίηση των νέων, ώστε µέσα από την αναζήτηση και την έρευνα να
οδηγηθούν στην εθνική αυτογνωσία.
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές ∆ηµοτικού (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης),
Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, Επαγγελµατικής Σχολής και
η συµµετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.
Τα επιµέρους θέµατα του διαγωνισµού για κάθε βαθµίδα είναι τα εξής:
•

∆ηµοτικό

Καλλιτεχνική εργασία.
Να δηµιουργήσετε τη δική σας ζωγραφιά για να εκφράσετε µέσα από αυτή τον
πόνο του ξεριζωµού και της προσφυγιάς καθώς και τις ταλαιπωρίες για την
εγκατάσταση στη νέα πατρίδα.
•

Γυµνάσιο
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Με βάση πληροφορίες που έχετε από τον οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο να
συντάξετε ένα αφηγηµατικό κείµενο (έως 500 λέξεις) που να αναφέρεται στην
τραγωδία που έζησε ο ποντιακός ελληνισµός στις αρχές του προηγούµενου αιώνα.
•

Γενικό Λύκειο, Επαγγελµατικό Λύκειο, Επαγγελµατική Σχολή
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Με αφορµή την 19η Μαΐου, ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας του ποντιακού
ελληνισµού, να συντάξετε ένα άρθρο (έως 600 λέξεις) το οποίο θα δηµοσιευτεί
στον τύπο και θα αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα των διώξεων, της
εγκατάλειψης των πατρογονικών εστιών καθώς και στην ανάγκη τα γεγονότα αυτά
να µην επαναληφθούν.
Όροι διαγωνισµού
Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα - στο πάνω
αριστερό τµήµα της κόλλας των γραπτών εργασιών ή στο πίσω µέρος της
ζωγραφιάς- τα παρακάτω στοιχεία:
Επώνυµο και όνοµα µαθητή
Όνοµα πατέρα

Όνοµα µητέρας

Τάξη

Σχολείο

Ταχ. ∆/νση

Τηλέφωνο

E-mail

Τίτλος εργασίας
Οι εργασίες ζωγραφικής πρέπει να σχεδιαστούν σε χονδρό χαρτί σχεδίου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εργασίες τους έως τις 30
Ιουνίου 2009 στη διεύθυνση: Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος, Λ. Νίκης 1,
τ.κ. 54624 Θεσσαλονίκη.
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή εκπαιδευτικών, µελών της
Παµποντιακής Οµοσπονδίας. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν το Σεπτέµβριο
του 2009 και τα βραβεία θα απονεµηθούν σε ειδική τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους. Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν ένα αναµνηστικό δίπλωµα, οι δέκα

καλύτερες εργασίες κάθε βαθµίδας θα λάβουν, ως βραβείο, ένα βιβλίο ενώ οι τρεις
καλύτερες εργασίες κάθε βαθµίδας θα λάβουν χρηµατικά έπαθλα ως εξής:
∆ηµοτικό
1ο βραβείο 500 ευρώ
2ο βραβείο 300 ευρώ
3ο βραβείο 200 ευρώ
Γυµνάσιο
1ο βραβείο 700 ευρώ
2ο βραβείο 500 ευρώ
3ο βραβείο 300 ευρώ
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
1ο βραβείο 1000 ευρώ
2ο βραβείο 700 ευρώ
3ο βραβείο 500 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα www.neolaia.poe.org.gr
Παρακαλούµε να ενηµερωθούν όλα τα σχολεία της αρµοδιότητάς σας.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
• ∆/νση Σπουδών Π.Ε. Τµήµα Α΄
• ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. Τµήµα Α΄

