Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
Ανατολικισ Αττικισ

Τπό την αιγίδα

1 θ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ
15 Οκτωβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2014
πάτα, 6 Οκτωβρίου 2014
Σα Εκπαιδευτήρια «Νζα Γενιά Ηηρίδη», ςε ςυνεργαςία με τη Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ, το Πολιτιςτικό Κδρυμα του Ομίλου Πειραιϊσ και τισ
εκδόςεισ Κζδροσ, υπό την αιγίδα τησ Ελληνικήσ Εθνικήσ Επιτροπήσ για την Unesco,
προκηρφςςουν για δεφτερη χρονιά ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΜΝΑΙΑ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ
μαθητικό διαγωνιςμό ςυγγραφήσ παραμυθιοφ με τίτλο:

«Αλικειεσ τθσ ηωισ κρ υμμζνεσ μεσ τα παραμφκια μασ»
Με αυτή τη δράςη επιτυγχάνονται τρεισ βαςικοί παιδαγωγικοί ςτόχοι. Μζςα από τη
ςυγγραφή παραμυθιοφ οι μαθητζσ καλλιεργοφν κάποιεσ από τισ πολλαπλζσ ευφυΐεσ τουσ,
αςκοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ γραπτοφ λόγου ακολουθϊντασ τισ αρχζσ που το
διζπουν, καλλιεργοφν το πνεφμα τησ ευγενοφσ άμιλλασ ςυμμετζχοντασ ςε διαγωνιςμό και
επιδιϊκοντασ τη διάκριςη αλλά και την αναγνϊριςη.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ





Ο διαγωνιςμόσ απευθφνεται ςε μαθητζσ Ε’ και Σ’ δθμοτικοφ και Α’ Γυμναςίου των
ςχολείων τθσ ΑΣΣΙΚΗ.
τον διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όςοι μαθητζσ επιθυμοφν από ζνα ή
περιςςότερα τμήματα ενόσ ςχολείου πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ
εκπαίδευςησ υποβάλλοντασ ο καθζνασ χωριςτά το δικό του ζργο (ατομικζσ
ςυμμετοχζσ).
Απαραίτητη προχπόθεςη, να ζχει αναλάβει την παιδαγωγικι καθοδήγηςη των
μαθητϊν ζνασ ή περιςςότεροι εκπαιδευτικοί τησ ςχολικήσ μονάδασ.
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Ο διαγωνιςμόσ ξεκινάει 15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 και λήγει ςτισ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014. Ζωσ
την καταληκτική ημερομηνία θα πρζπει να ζχουν υποβληθεί όλα τα μαθητικά
παραμφθια ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη paramythi@ziridis.gr .
Σο όνομα του/τησ μαθητή/-τριασ και του ςχολείου θα πρζπει να αναφζρονται
υποχρεωτικά μετά το τζλοσ του παραμυθιοφ ςτο ζγγραφο που θα ςταλεί
θλεκτρονικά. Επίςησ, θα πρζπει να ςυμπληρωθεί και να αποςταλεί από τον υπεφθυνο
καθηγητή η αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο email paramythi@ziridis.gr
Θα δοθοφν 3 βραβεία και 2 ζπαινοι.
την α’ φάςη του διαγωνιςμοφ θα επιλεγοφν από τθν κριτικι επιτροπι 15 παραμφθια
και ςτη β' φάςη θα επιλεγοφν από ειδικι επιτροπι τα 5 που θα διακριθοφν.
Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι μαθητζσ που ςυμμετείχαν θα λάβουν βεβαιϊςεισ
ςυμμετοχήσ.

τθν ιςτοςελίδα www.ziridis.gr κα αναρτθκεί ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα αναλάβουν να κακοδθγιςουν τουσ
μακθτζσ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ






Κάθε μαθητήσ μπορεί να υποβάλει μόνο ζνα παραμφκι.
Σα παραμφθια πρζπει να είναι πρωτότυπα ζργα των μαθητϊν και όχι αντιγραφή
παραμυθιϊν άλλων ςυγγραφζων.
Οι μαθητζσ, που θα ςυγγράψουν παραμφθια, θα πρζπει να ακολουθήςουν
ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΟΔΗΓΙΕ που θα αναρτηθοφν ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου.
Σα παραμφθια πρζπει να υποβληθοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςε αρχείο word. Σο
κάθε παραμφθι θα πρζπει να εκτείνεται ςε 800 ζωσ 1000 λζξεισ.
Θ γραμματοςειρά που θα χρηςιμοποιηθεί για τη ςυγγραφή του παραμυθιοφ θα
πρζπει να είναι Times New Roman και το μζγεθοσ των γραμμάτων 12, με διπλό
διάςτιχο.

ΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ
Θ ανακοίνωςη των αποτελεςμάτων και η τελετή απονομήσ των βραβείων θα γίνουν ςτα
τζλη ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ του 2015 ςε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα, ςτην αίθουςα
εκδηλϊςεων των εκπαιδευτηρίων «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΗΘΡΙΔΘ».
Η ιςτοςελίδα www.ziridis.gr (Διαγωνιςμόσ ςυγγραφισ παραμυκιοφ) κα ανανεώνεται
τακτικά.
Πλθροφορίεσ: τηλ. 2106685872, 2106685853 (8.20-14.50)
Web: www.ziridis.gr Email: paramythi@ziridis.gr
υντονιςμόσ: Κ. Κυριακουλζα, φιλόλογοσ
Οργανωτικι υποςτιριξθ: Ν. Μερκοφρη, φιλόλογοσ
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