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Το Ίδρυμα Παλλάδιον σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας 

στο Μόναχο, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων και το Βαυαρικό Ινστιτούτο 

για τη Σχολική Ποιότητα και Εκπαιδευτική Έρευνα, διεξάγει σχολιικό διαγωνισμό με θέμα: «Μια ιστορία 

από τα σχολικά χρόνια των γονιών μου ή των παππούδων/γιαγιάδων μου στα Ελληνικά Σχολεία του 

Μονάχου και Περιχώρων».  

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων του Ιδρύματος Παλλάδιον που πραγματοποιούνται με την 

ευκαιρία συμπλήρωσης των 50 χρόνων από την ιστορική ίδρυση των 

Ελληνικών Σχολείων στο Μόναχο και Περίχωρα.  

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές/τριες της Ε΄και ΣΤ΄τάξης των 

τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων, της 7ης και 8ης τάξης των δύο 

Γυμνασίων καθώς και της Α΄ και B´Λυκείου. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι γονείς/συγγενείς των 

μαθητών/τριών να έχουν φοιτήσει στα Ελληνικά Σχολεία του Μονάχου και Περιχώρων.  

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω τάξεων των Ελληνικών Σχολείων στο Μόναχο παρακαλούνται 

να αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες στο να συζητήσουν με τους/τις μαθητές/τριές τους σχετικά με την 

ίδρυση, τη λειτουργία των Ελληνικών Σχολείων στο Μόναχο και τη σημασία που είχαν και έχουν αυτά 

για τους Έλληνες του Μονάχου. Ακόμη, θα χρειαστεί να τους εξηγήσουν τι ακριβώς ζητείται να κάνουν 

στο πλαίσιο του διαγωνισμού. 

Οι μαθητές/τριες καλούνται πρώτα να συζητήσουν με τους γονείς τους ή τη γιαγιά ή τον παππού 

σχετικά με τις μνήμες που έχουν από τα χρόνια που έζησαν στα Ελληνικά Σχολεία του Μονάχου και να 

τους παρακαλέσουν να τους διηγηθούν μια αξέχαστη γι΄αυτούς ιστορία από εκείνα τα χρόνια. Στη 

συνέχεια θα πρέπει τις πληροφορίες που πήραν και την ιστορία που άκουσαν να τα καταγράψουν σε 

ένα κείμενο έως 5 σελίδες στα Ελληνικά ή στα Γερμανικά (ηλεκτρονικά σε Α4).  

Ο σχολικός αυτός διαγωνισμός ξεκινά στις 6 Μαΐου 2019 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2019 

(τελευταία προθεσμία παράδοσης των εργασιών). Οι εργασίες θα παραδοθούν στον/στην εκπαιδευτικό 

της τάξης και στη συνέχεια το κάθε σχολείο θα στείλει όλες τις εργασίες στο Ίδρυμα Παλλάδιον. Η 

τελετή βράβευσης των μαθητών/τριών που η ιστορία τους, μία από κάθε τάξη, διακρίθηκε θα 

πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2019.  

Οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη συνομιλία τους με τους γονείς τους (τη γιαγιά ή τον 

παππού τους) τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Γεννήθηκες στο Μόναχο ή στην Ελλάδα (σε ποιο μέρος); 

o Πόσο χρονών ήσουν όταν ήρθες στο Μόναχο (ή γενικά στη Γερμανία); 

o Τι θυμάσαι από τις πρώτες σου μέρες στο Σχολείο στο Μόναχο (τη διαδρομή προς το 

Σχολείο, τους δασκάλους σου/καθηγητές σου, το σχολικό κτήριο, τους συμμαθητές σου, 

τα συναισθήματά σου); 
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• Σε ποιο ελληνικό σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) στο Μόναχο/Περίχωρα πήγες;  

• Σε ποιο χρονικό διάστημα πήγες στα ελληνικά σχολεία; 

• Πού στεγάζονταν τότε τα ελληνικά σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο); 

• Πώς πήγαινες τότε στο Σχολείο; 

• Θυμάσαι ποιους δασκάλους/καθηγητές είχες; 

• Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου δάσκαλος/καθηγητής και γιατί; 

• Ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα και γιατί; 

• Ποια συναισθήματα έχεις κρατήσει από τότε στη μνήμη σου;  

• Πώς αισθανόσουν που δεν πήγαινες στο γερμανικό σχολείο της γειτονιάς σου; 

• Έχεις φυλάξει κάποια αγαπημένα  σχολικά αντικείμενα (τετράδια, κασετίνα, βιβλία, ελέγχους 

     προόδου, μαθητικό λεύκωμα); 

• Πες μου μια ιστορία από τα σχολικά σου χρόνια που σου έχει μείνει αξέχαστη και γιατί; 

 

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να συγκεντρώσουν και να φέρουν στο σχολείο φωτογραφίες αλλά 

και άλλα αντικείμενα από τη σχολική ζωή των γονιών/συγγενών τους στο Μόναχο και Περίχωρα 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους αυτούς που στηρίζουν την προσπάθεια καταγραφής της 

ιστορικής μνήμης των Ελληνικών Σχολείων στο Μόναχο. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους/τις 

μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς τους για τη συμμετοχή τους σ΄αυτόν το διαγωνισμό. 

Μόναχο, 8 Απριλίου 2019 

 

Ίδρυμα Παλλάδιον 

Τμήμα Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου και Περιχώρων 

Κρατικό Ινστιτούτο για τη Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Έρευνα 


