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Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

• Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
Δ/θμιας Εκπ/σης
• Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και
Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω
των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός

Το Γραφείο Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Λευκάδας σε συνεργασία με την Ελληνική
Λαογραφική

Εταιρεία και το ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκάδας προκηρύσσουν Πανελλήνιο Μαθητικό

Διαγωνισμό με θέμα «Λαϊκός Πολιτισμός: Αναζητώντας την «ψυχή» του λαού».
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γ' τάξης Γυμνασίου και Α ' και Β' τάξεων Γενικού και
Επαγγελματικού Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 110 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου Ελληνοϊρλανδού
συγγραφέα Λευκάδιου Χερν το θέμα του διαγωνισμού για το σχ. έτος 2013-2014 έχει ως εξής:
«Λευκάδιος Χερν: Οι πατρίδες του - Συνάντηση με τους λαϊκούς πολιτισμούς».
Ο διαγωνισμός αφορά στη συγγραφή ερευνητικής εργασίας, ατομικά ή ομαδικά (έως 5
μαθητές) μέχρι και είκοσι δακτυλογραφημένων σελίδων. Παραθέτουμε ενδεικτικά θεματικές
περιοχές, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν για τη μορφοποίηση του θέματός
τους:
• Το χρονικό της ζωής του Λευκάδιου Χερν μέσα από τους διαφορετικούς πολιτισμούς που
προσέγγισε.
• Το ανθρώπινο πορτρέτο του Λευκάδιου Χερν.
• Αναμνήσεις από την Ελλάδα - Λευκάδα στο έργο του Λευκάδιου Χερν (Λογοτεχνικό έργο,
δοκίμια, αρθρογραφία, επιστολές).
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•

Η λογοτεχνική αξία του έργου του Λευκάδιου Χερν.

• Ο Λευκάδιος Χερν ως λαογράφος - εθνολόγος.
•

Ο εξωτισμός στη ζωή και στο έργο του Χερν - Οι αστικές πραγματικότητες στη ζωή και το
έργο του Χερν.

• Διαττολιτισμική λαογραφία στο έργο του Λευκάδιου Χερν.
•

Η φύση - ο πολιτισμός στο έργο του Λευκάδιου Χερν.

•

Η οικογένεια στο έργο του Λευκάδιου Χερν.

• Ο λαϊκός πολιτισμός στο έργο του Χερν.
•

Η τεχνολογία στο έργο του Χερν.

•

Οι λαϊκοί μύθοι στο έργο του Χερν.

•

Η παιδική ηλικία στο έργο του Χερν.

•

Η γυναίκα στη Δύση - Η γυναίκα στην Ιαπωνία μέσα στο έργο του Χερν. Συγκριτική
προσέγγιση.

• Λαογραφία της Ιαπωνίας. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον τους - οι διανθρώπινες σχέσεις
(όπως παρουσιάζονται στο έργο του Χερν).
•

Παράδοση και νεοτερικότητα στην Ιαπωνία. Η εποχή του Μεϊτζί (όπως αποτυπώνεται στο
έργο του Χερν).

•

Σχέσεις ανδρών και γυναικών στην κοινωνία την Ιαπωνίας (όπως αποτυπώνονται στο
έργο του Χερν).

• Αξίες και κώδικες ηθικής στην κοινωνία της Ιαπωνίας (μέσα από το έργο του Χερν).
• Οι θρησκείες και το θρησκευτικό συναίσθημα στο έργο του Χερν.
•

Η έννοια της θυσίας στους αξιακούς κώδικες των Ιαπώνων (όπως αποτυπώνεται στο έργο
του Χερν).

• Οι ιεραρχήσεις στην κοινωνία της Ιαπωνίας (όπως τις αποτυπώνει στο έργο του ο Χερν).
• Το ομαδικό πορτρέτο του Δυτικού ανθρώπου στο έργο του Χερν - Το ομαδικό πορτρέτο
του Ιάπωνα στο έργο του Χερν. Συγκριτική προσέγγιση.
Οι εργασίες των μαθητών, οι οποίες θα γραφούν εκτός σχολικού ωραρίου, θα υποβληθούν
έως την 28η Φεβρουάριου 2014 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω διευθύνσεις:
Α. Ταχυδρομική διεύθυνση:
Γραφείο Σχ. Συμβούλων Φιλολόγων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας
Υπόψη κ. Παρασκευής Κοψιδά
Καραβέλα 11
31100 Λευκάδα
Β. Ηλεκτρονική διεύθυνση: Κ0Ρ3ϊά3ν@ν3ΐΊ00.αΓ
Η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών θα γίνει από επιτροπή, αποτελούμενη από φιλολόγους
και μέλη της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας.
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Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2014.
Οι τρεις (03) καλύτερες εργασίες θα τιμηθούν με βραβεία τα οποία θα συνοδεύονται με έπαθλα
ως εξής:
Α. Πρώτο βραβείο: Φιλοξενία τεσσάρων ημερών στη Λευκάδα και βιβλία από την τοπική
βιβλιογραφία.
Β. Δεύτερο βραβείο: Φιλοξενία τριών ημερών στη Λευκάδα και βιβλία από την τοπική
βιβλιογραφία.
Γ. Τρίτο βραβείο: Φιλοξενία δύο ημερών στη Λευκάδα και βιβλία από την τοπική βιβλιογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα:

26450-21727,

26450-24109,

6975580045

(κ.

Παρασκευή

Κοψιδά)

και

6979082014 (κ. Άννα Κοψιδά).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Εσωτ. Διανουή

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήμα Α'
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