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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής
Παραμυθιού από εκπαιδευτικούς με θέμα: ‘Πώς φτιάχνεται η αγάπη;’».
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια του Διευθυντή της,
Δρ. Αθανασίου Φροσύνη 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) προκηρύσσει τον
5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού από εκπαιδευτικούς με θέμα: «Πώς
φτιάχνεται η αγάπη;».
Ο διαγωνισμός συγγραφής παραμυθιού από εκπαιδευτικούς έχει ως στόχο να τους/τις
δώσει βήμα για να εκφράσουν τις δικές τους συγγραφικές εμπνεύσεις και ευαισθησίες μέσα από
τα μονοπάτια των παραμυθιών.
Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού είναι το ακόλουθο:
17-11-2021 έως και τις 30-3-2022 συγγραφή παραμυθιών και υποβολή των κειμένων.
1-4-2022 έως 30-4-2022 αξιολόγηση των υποβληθέντων παραμυθιών.
15-5-2022 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες:
•

•

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. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μαζί με το κείμενο υποβάλλεται και η επισυναπτόμενη
αίτηση συμμετοχής.
Ο τίτλος του παραμυθιού «Πώς φτιάχνεται η αγάπη;» δύναται να εμπλουτιστεί με
υπότιτλο ελεύθερης έμπνευσης.
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•
•
•



Όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν
έπαινο.
Τα παραμύθια που θα διακριθούν θα εκδοθούν σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book)
από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
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 συγγραφείς και στελέχη της εκπαίδευσης.

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.
Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο
Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία
υλοποίησης και θα εξασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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