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Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

  

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται για 4η χρονιά ο Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στην αγγλική 

γλώσσα για τους μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων της Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης (δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων) αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται.  

Ο διαγωνισμός γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» με 

θέμα: “When “I” is replaced by “WE”, even i-llness becomes we-llness”.  

  

Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με τρεις μαθητές ή μαθήτριες το πολύ σε κάθε κατηγορία, δηλαδή 

μπορεί να υποβάλλει μέχρι 9 έργα (poem, short story, letter) για την Ε΄ και μέχρι 9 για την ΣΤ΄ Τάξη. Για 

παράδειγμα, το Σχολείο Άλφα με 3 ποιήματα, 3 ιστοριούλες, 3 επιστολές ανά Τάξη, όχι ανά τμήμα. 

Συνεπώς, πολύ σημαντική είναι η συμβολή των εκπαιδευτικών Αγγλικής στην πρώτη ενδοσχολική επιλογή 

αυτών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Στέλλα Πούγιου, 

καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, στο τηλέφωνο 2310-675020. 
 

Έγκριση του ΙΕΠ και ΥΠΠΕΘ : 09/10/2017  Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/168065/Δ2   
   

Με εκτίμηση,  

 

ΘΜανιάκας 

_______________________ 

Θεόδωρος Μανιάκας       

Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής     

Θεσσαλονίκη         

                           
 
    
      

 
 
 

 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
----- 

 
 
 

 
Θεσσαλονίκη:   24-10-2016 
Αριθμ. Πρωτ. :    
 
 
 
ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία μέσω ΔΠΕ 

Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
  

 
 
  
 

Κοιν. Σχολικές Συμβούλους Αγγλικής 
Κεντρικής  Μακεδονίας 
ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης, Γραφ. ΣΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
                                ------ 

 
 

 

  

 

 

 
 
Ταχ. Δ/νση: Χάλκης 8 10

ο
 Χιλ.Θεσ/νίκης – 

Μουδανιών 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310 365338 
Φαξ: 2310 286715 
E-mail: grss@kmaked.pde.sch.gr 

tmaniakas@hotmail.com  
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Θεσσαλονίκης (δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων) αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται. Ο διαγωνισμός γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικών 
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De La Salle College Primary School 
 

English Department announces its 
 

4th CREATIVE WRITING CONTEST 
 

Topic: When “I” is replaced by “WE”, even i-llness becomes we-llness 
 
Level: A1-A2 (5th and 6th grade of Elementary School) 
  
Region: Area of Thessaloniki and Central Macedonia (Elementary Schools)  
 
Deadline: 15th November 2017 – 15th January 2018 
  
Word limit: 100-300 words  
 
Categories: 3 (poem, short story, letter) 
  
Number of winners: 3 in each category3x3= 9 
  
Description: Write a poem, short story or letter on the topic: When “I” is replaced by “WE”, even i-llness 
becomes we-llness. 
  
Total Judges: 3 Native speakers, educators and / or writers 
  
Marking system: scale of 20 
 
Marking details:  
 

Task Achievement = 1-5 points     content / style / format 
  
Organization = 1-5      coherence / cohesion  
 
Grammar = 1-5       range / accuracy  
 
Vocabulary = 1-5      range / accuracy / creativity / authenticity 

 
Your entries will be sent as serial numbers to the judges in order to ensure the transparency of the results. 
All entries are final as well as the decisions of the judges. 
  
All your participating work(s) should be typed in the attached Template Form (Word Document) by using 
the font: Calibri 12. They should be saved in the following way: 
 
1) Class (in Greek)  

2) Type of entry (in English)  

3) Surname + Name of the student (in lower case Greek)  



ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

 
eg. Ε’ δημοτικού_Poem_Παπαδοπούλου Μαρία 
 
As soon as we receive your e-mail, we will send you a reply. The entries will not be returned. Winners will 
be notified by e-mail via their schools. Please send your e-mail to: De La Salle College English Department: 
lasallenglish@gmail.com 
 
Note: De La Salle College reserves the right to announce the winners' first names and surnames and their 
schools on the official webpage of the school. 
 
  

A prize award ceremony will be held in De La Salle College premises on March 2018. 
 
 

Good luck! 
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