ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής
διηγήματος και ποιήματος με τίτλο:
«ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς»
Αισχύλου, Αγαμέμνων

Καλούμε τους μαθητές Γυμνασίου να εκφράσουν τον προβληματισμό, τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους γράφοντας ένα διήγημα ή ένα ποίημα με αφορμή το επίκαιρο ζήτημα της
μαζικής εισόδου των προσφύγων στην Ευρώπη.

ΟΡΟΙ Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ ΗΣ


Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.



Η συμμετοχή είναι ατομική. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με ένα πρωτότυπο
διήγημα ή ποίημα.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των μαθητών
ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.



Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και λήγει στις 20 Απριλίου 2016. Έως την
καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλα τα διηγήματα και τα ποιήματα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymion.refugees@gmail.com



Τα κείμενα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymion.refugees@gmail.com με τίτλο
το επώνυμο του μαθητή/τριας και το είδος του κειμένου π.χ. Παπαδόπουλος ποίημα.doc

σχολείων της ΑΤΤΙΚΗΣ και του
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Το όνομα του μαθητή δεν πρέπει να αναγράφεται σε κανένα σημείο του κειμένου.



Συνημμένα πρέπει να αποσταλεί και το δελτίο συμμετοχής συμπληρωμένο από τον υπεύθυνο
καθηγητή.



Το διήγημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2000 λέξεις, ενώ για το ποίημα δεν υπάρχει όριο
λέξεων.



Γίνονται δεκτά μόνο τα κείμενα που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο word, με
γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 12.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ





Τα διηγήματα των μαθητών πρέπει να χρησιμοποιούν ως πηγή έμπνευσης το υλικό της
επικαιρότητας. Ωστόσο ο ήρωας, το σκηνικό και η πλοκή του διηγήματος πρέπει να είναι
προϊόν της δικής τους μυθοπλαστικής ικανότητας.
Στα διηγήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές αφηγηματικές αρχές της σύντομης
αφήγησης (πού, πότε, ποιος, αξιοσημείωτο συμβάν).
Τα ποιήματα των μαθητών είναι δυνατόν να ακολουθούν τους κανόνες της παραδοσιακής ή
της μοντέρνας ποίησης. Είναι επίσης αποδεκτό να ακολουθούν οποιαδήποτε ποιητική φόρμα
π.χ. χαϊκού, σονέτο κ.ά.).
Κριτήρια αξιολόγησης και στις δύο περιπτώσεις είναι η πρωτοτυπία, ο σεβασμός βασικών
λογοτεχνικών αρχών και η εκφραστική δύναμη των κειμένων.

Στο ακόλουθο ιστολόγιο http://gymion-refugees.blogspot.gr οι μαθητές μπορούν να βρουν
φωτογραφίες και σχετικό δημοσιογραφικό υλικό.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ


Οι σχολικές μονάδες και οι μαθητές που θα συμμετάσχουν θα λάβουν βεβαιώσεις
συμμετοχής.



Στην α’ φάση του διαγωνισμού θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή 15 έργα και στη
β' φάση θα επιλεγούν από ειδική επιτροπή τα 6 που θα διακριθούν.



Θα δοθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι. Oι μαθητές –τριες που θα διακριθούν θα λάβουν
ως έπαθλο laptop.



Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του σχολείου τον Απρίλιο
του 2016.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Πληροφορίες:
Κα Φασόη Κατερίνα & Κα Μακρή Ευαγγελία (φιλόλογοι, Υπεύθυνες του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής)
Τηλ: 210 4122260

Web: http://gymion-refugees.blogspot.gr

Email: gymion.refugees@gmail.com
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