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Θεσσαλονίκη:  26/3/2019 
Αριθ.  Πρωτ.: 5687 
 

ΠΡΟΣ:  1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  

της χώρας  
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της χώρας 
3. Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία  
της χώρας 
(Μέσω των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 
4. Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της  χώρας   
(Μέσω των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων) 

    
ΚΟΙΝ: 

 
1.  Φ. Αρχείου 

   
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στον 2ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού από εκπαιδευτικούς με θέμα: ‘Στους μαγικούς 
καθρέφτες του κόσμου’» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 η 

προθεσμία υποβολής συμμετοχής στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής 

Παραμυθιού από εκπαιδευτικούς με θέμα: «Στους μαγικούς καθρέφτες του κόσμου», 

που προκήρυξε Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια του 

Διευθυντή της, Δρ. Χρήστου Γεωργίου σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων δια της Διευθύντριάς του, Δρ. Βιργινίας Αρβανιτίδου και το Δημοτικό 

Σχολείο Λητής δια της Διευθύντριάς του, κυρίας Κυριακής Μιζαμίδου (συγγραφέως, MSc 

στη δημιουργική γραφή).  

Ο εν λόγω διαγωνισμός, που έχει εγκριθεί με το Υπ. Αριθ. Φ.14/171379/ 

ΕΠΕ/187333/Δ1 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ, έχει ως στόχο να δώσει βήμα στους/στις εκπαιδευτικούς για να εκφράσουν 

τις δικές τους συγγραφικές εμπνεύσεις και ευαισθησίες μέσα από τα μονοπάτια των 

παραμυθιών.  

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού τροποποιείται ως εξής: 

30-11-2018 έως 30-4-2019 συγγραφή παραμυθιών και υποβολή των κειμένων. 

1-5-2019 έως 31-5-2019 αξιολόγηση των υποβληθέντων παραμυθιών. 

10-6-2019 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 

Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 

Πληροφορίες: Βιργινία Αρβανιτίδου 
Κυριακή Μιζαμίδου 

Τηλέφωνα: 2310  -   732558/ 23940 – 71226 
 
E-mail: 
 
 
 
 

diagonismosparamythiou@gmail.com 
 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες: 

 Η υποβολή των παραμυθιών μαζί με την αίτηση συμμετοχής, που ακολουθεί 

συνημμένα, θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: diagonismosparamythiou@gmail.com  

 Κάθε παραμύθι μπορεί να έχει μέγιστη έκταση 1200 λέξεις και πρέπει να 

υποβληθεί σε αρχείο Word, σελίδα A4, 1 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, 

γραμματοσειρά Bookman old style, μέγεθος 12.  

 Ο τίτλος του παραμυθιού «Στους μαγικούς καθρέφτες του κόσμου» δύναται να 

εμπλουτιστεί με υπότιτλο ελεύθερης έμπνευσης.  

 Όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν 

έπαινο. 

 Τα παραμύθια που θα διακριθούν θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book) με 

ISBN και ελεύθερη πρόσβαση. 

 Η αξιολόγηση των παραμυθιών θα γίνει με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και για 

τη διασφάλισή της δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση των υποβληθέντων κειμένων 

μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Την κριτική επιτροπή θα στελεχώσουν 

στελέχη της εκπαίδευσης, αφηγήτριες παραμυθιών και συγγραφείς.  

 Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραμυθιών αφορούν: 

 Την πρωτοτυπία του παραμυθιού. 

 Τα δομικά στοιχεία του παραμυθιού: (έναρξη και κλείσιμο, εισαγωγή 

ηρώων/ίδων, εξέλιξη και πλοκή, εναλλαγή χώρων και καταστάσεων, δράση 

ηρώων/ίδων, αντιμετώπιση και λύση προβλήματος, χρήση μοτίβων κ.λπ.). 

 Τα υφολογικά και αισθητικά γνωρίσματα του παραμυθιού (συνοχή-

συνεκτικότητα - εκφραστικά μέσα - λειτουργία).  

 Τα συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από το παραμύθι και το 

λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.  

Τέλος επισημαίνονται τα εξής: 

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική, δεν υπάρχει καμιά 

οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και δεν θα 

υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα για τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο 

Λητής.  
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 Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό 

Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής αναλαμβάνει όλη τη 

διαδικασία υλοποίησης και θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα 

πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.  

 

Νέα και ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού θα αναρτώνται 

στον ιστότοπο  https://contestfairytale.wordpress.com/  . 

   

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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