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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8/1/2016 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 

 

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
«Μανόλης Ανδρόνικος» 
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 30, Τ.Κ. 544 53 
Τηλ. & Fax: 2310 908700 

 

Mail: 1peir.lyk.thess@gmail.com  

Ιστοσελίδα: http://1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 

«THINK.ing SO.cially» 
 

Το ΕΠΕΣ του σχολείου μας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας 
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει τον 2ο Διασχολικό Διαγωνισμό Κοινωνικών Επιστημών 
«THINK.ing SO.cially».  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στην Α’ και Β’ Λυκείου των 
δημόσιων και ιδιωτικών Γενικών Λυκείων που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄Βάθμιας 
και Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 από τις 9.30 μέχρι τις 

12.30, στις εγκαταστάσεις του 1ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους 30, Κ. Τούμπα 

Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 54453.  

Οι μαθητές, μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές, θα ήταν καλό να προσέλθουν στις 9:00’ 

ώστε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί χωρίς καθυστέρηση. 

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρεις διακριτές αλλά και συγκοινωνούσες ενότητες: Οικονομικά, 

Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε ομάδες των τριών μελών. 

Διευκρινίζεται ότι από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 4 ομάδες μαθητών. 

 

Οι μαθητές ΔΕ χρειάζεται να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις κοινωνικών επιστημών για να 

ανταποκριθούν στις ερωτήσεις του διαγωνισμού. Μέσα από τις γενικές τους γνώσεις, τις γνώσεις 

που κατέχουν από τα συναφή σχολικά μαθήματα και τις υποδείξεις που θα συνοδεύουν τις 

ερωτήσεις του διαγωνισμού θα κληθούν να απαντήσουν σε θέματα που άπτονται της ελληνικής και 

διεθνούς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Βασικός εξάλλου στόχος του 

διαγωνισμού είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν αντίληψη κοινωνική επιστήμονα στη θέαση και 

ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων και να χαρούν τη συμμετοχή τους. 

 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και μία μικροέρευνα που θα κληθούν οι μαθητές να διενεργήσουν 

στους συμμαθητές και συναγωνιζόμενούς τους.   
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Με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα βραβευθούν, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί 

αργότερα, έξι ομάδες μαθητών: οι τρεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και οι τρεις με την 

υψηλότερη βαθμολογία σε καθένα από τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που περιλαμβάνει ο 

διαγωνισμός.      

 

Η παρουσία των συναδέλφων που διδάσκουν μαθήματα κοινωνικών επιστημών θα μας 

χαροποιήσει ιδιαίτερα. 

 

Αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό: 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι διαγωνιζόμενοι του περσινού 

διαγωνισμού και τις παρατηρήσεις των συνοδών καθηγητών κρίναμε σκόπιμο να προβούμε στις 

παρακάτω αλλαγές, ώστε ο φετινός διαγωνισμός να γίνει πιο ενδιαφέρον και πιο λειτουργικός: 

1. Η διάρκειά του διαγωνισμού θα είναι τρεις και όχι τέσσερις ώρες. 

2. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περισσότερες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

σημαντικά λιγότερες ερωτήσεις ανάπτυξης. 

3. Η συμμετοχή της μικροέρευνας στη συνολική βαθμολογία θα αυξηθεί. 

4. Προκειμένου η πιθανότητα επιτυχίας να κατανεμηθεί ισότιμα μεταξύ των σχολείων, 

αλλά και να συμμετάσχουν περισσότερα σχολεία στον διαγωνισμό, ο μέγιστος αριθμός 

ομάδων ανά σχολείο περιορίζεται στις 4, δηλ., 12 μαθητές ανά σχολείο. 

5.  Η είσοδος των συνοδών καθηγητών στις τάξεις για λήψη φωτογραφιών θα επιτρέπεται 

μόνο πριν την έναρξη του διαγωνισμού και όχι κατά τη διάρκειά του. 

6. Οι μαθητές θα παραδίδουν στους επιτηρητές τα κινητά τους τηλέφωνα κατά την είσοδό 

τους στις τάξεις.  

 

Τα Λύκεια που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, παρακαλούνται μέχρι και την 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την 

επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής (Excel) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Το όνομα και τηλέφωνο  του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, 

2. Τα ονόματα των  υπεύθυνων καθηγητών που θα συνοδεύσουν τους μαθητές, 

3. Τηλέφωνο επικοινωνίας του/των υπεύθυνων εκπαιδευτικού/ών, 

4. E-mail επικοινωνίας του/των υπεύθυνων εκπαιδευτικού/ών, 

5. Ονόματα μαθητών κατά ομάδα των τριών μελών και τάξη στην οποία φοιτούν-

υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός των συμμετεχουσών ομάδων ανά σχολείο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις τέσσερις- 

 

και  να την αποστείλουν στο παρακάτω e-mail: 1peir.lyk.thess@gmail.com 

 

Μαζί με την Προκήρυξη και την Αίτηση επισυνάπτουμε την αφίσα του διαγωνισμού, καθώς και 

ένα αρχείο με παραδείγματα θεμάτων παρόμοιων με αυτά που πρόκειται να τεθούν κατά τη 

διεξαγωγή του. Η αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα αρχεία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας.  

Θα σάς παρακαλούσαμε να ενημερώσετε του μαθητές των σχολείων σας για τον εν λόγω 

διαγωνισμό παροτρύνοντάς τους να συμμετέχουν. Πιστεύουμε ότι η διεξαγωγή του θα συμβάλλει 
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στην καλλιέργεια του κοινωνικού στοχασμού των μαθητών και του ενδιαφέροντός τους για τις 

κοινωνικές επιστήμες .  

 

 

Για το ΕΠΕΣ του Σχολείου 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Ο Διευθυντής 

Πολάτογλου Χαρίτων 
Αν. Καθηγητής ΑΠΘ 

Φριλίγκος Στυλιανός 

 

        

 

 


