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Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ι Κ Ρ Ο Α Φ Η Γ Η Σ Η Σ  Μ Ε  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Γ Ι Α  Τ Α  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α  Τ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  

26 Νοεμβρίου 2018 - 15 Φεβρουαρίου 2019 

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» προκηρύσσουν ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  

διαγωνισμό ΜΙΚΡΟΑΦΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ με τίτλο:  

« Αποτυπ ώ νον τα ς  με  λέ ξεις ,  στιγμέ ς »  

ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Στο πλαίσιο της ένταξης της δημιουργικής γραφής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασί-

ου αλλά και της πολυτροπικότητας όπως διδάσκεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσ-

σας, οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν τις δικές τους μικροαφηγήσεις βασιζόμενοι σε 

συγκεκριμένες φωτογραφίες που θα τους δοθούν.  

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν ασκήσεις δημιουργικής γραφής που αφο-

ρούν τον ήρωα, τον χώρο, τον χρόνο, την οπτική γωνία της αφήγησης κ.λπ.  

Προτείνεται, επίσης, η συγκεκριμένη δράση να ενταχθεί στη διδασκαλία του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας. Δηλαδή, η συγγραφή μπορεί να κινηθεί παράλληλα με την ανάγνωση και 

ερμηνεία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
1. Ανθρώπινες σχέσεις (οικογένεια, φιλία, έρωτας) 
2. Αστυνομικό διήγημα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και των τριών τάξεων όλων των τύπων Γυ-

μνασίων του νομού Αττικής. 

 Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές με ατομικές συμμετοχές. Ομαδι-

κές συμμετοχές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

 Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει μία μόνο μικροαφήγηση.  

 Οι μικροαφηγήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word, με 

συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής, στο paramythi@ziridis.gr ως την 20η Ιανουα-

ρίου 2019. 
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 Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή του έργου θα πρέπει να 

είναι η Calibri και το μέγεθος των γραμμάτων 12, διπλό διάστιχο.  

 Έκταση έως 250 λέξεις. 

 Στο τέλος του εγγράφου θα πρέπει να αναφέρονται:  

α) το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/-τριας, 

β) η τάξη και το σχολείο, 

γ) η θεματική στην οποία εντάσσεται η μικροαφήγηση 

 Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση των μαθη-

τών ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  

 Οι μικροαφηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα έργα των μαθητών και όχι αντιγραφή 

έργων άλλων συγγραφέων. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος (συγγραφή κειμένων 

και αξιολόγηση από τις επιτροπές). Παρόλ' αυτά, η προετοιμασία των μαθητών πριν 

τον διαγωνισμό αλλά και ο έλεγχος και οι διορθωτικές προτάσεις στα κείμενα από την 

πλευρά του υπεύθυνου καθηγητή προτείνεται να πραγματοποιηθούν εντός του ωρο-

λογίου προγράμματος, προκειμένου οι μαθητές αφενός να έχουν κατανοήσει από 

πριν τη δομή και τα συστατικά στοιχεία μιας μικροαφήγησης, αφετέρου να συνδέσουν 

οργανικά το φωτογραφικό υλικό, όπου υπάρχει, με την πλοκή του παραγόμενου έρ-

γου.  

 Κατά την έκτακτη αυτή προετοιμασία δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δη-

μιουργικό. 

 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

 Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές, τους υπεύ-

θυνους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που θα συμμετάσχουν. 

 Στον σχεδιασμό και τη διοργάνωση του διαγωνισμού προβλέπονται και διαδικασίες 

αποτίμησής του. 

ΦΑΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις: 

Α’ ΦΑΣΗ: 26 Νοεμβρίου 2018-20 Ιανουαρίου 2019: Υποβολή των έργων 

Β’ ΦΑΣΗ: 21 Ιανουαρίου-31 Ιανουαρίου 2019: αξιολόγηση από την πρώτη επιτροπή 

Γ’ ΦΑΣΗ: 1 Φεβρουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2019: αξιολόγηση από τη δεύτερη επιτροπή 

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία  

Συγκεκριμένα, τα βραβεία θα είναι ένα ταξίδι επιμορφωτικού - πολιτιστικού χαρακτήρα, 

βιβλία από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ και εισιτήρια για μία θεατρική παράσταση ή κινηματο-

γραφική προβολή. 

Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους διοργανωτές από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή 
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διαφήμιση κ.λπ.). 

Η  χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Τα έργα που θα διακριθούν θα αναρτηθούν με ελεύθερη πρόσβαση, με τη σύμφωνη γνώ-

μη των δημιουργών τους, στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου της «Νέας Γενιάς Ζηρίδη» 

www.ngzgym.com  

Θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθή-

τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. 

Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματι-

κά δικαιώματα των δημιουργών. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ο μύθος, η ιστορία της μικροαφήγησης θα πρέπει να επικεντρώνεται γύρω από ένα  βασι-

κό γεγονός, με έναν κεντρικό ήρωα, να αποτυπώνει ένα επεισόδιο, σημαντικό για τη ζωή 

του ήρωα. Η «παρουσία» δευτερευόντων προσώπων ή επεισοδίων δεν είναι απαγορευτι-

κή αρκεί να είναι σύντομη.  

Η ιστορία θα υπηρετεί τα βασικά χαρακτηριστικά που συναντάμε συνήθως στην πεζογρα-

φία και θα πρέπει να πληροί βασικές προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα σύντομη πλοκή, 

οργάνωση του κειμένου, λογική σειρά και χρονικές ή άλλες ακολουθίες, τήρηση αφηγημα-

τικών αρχών, σαφήνεια στον λόγο, πρωτοτυπία στην πραγμάτευση του θέματος, αληθο-

φάνεια, συγκεκριμένος τόπος και χρόνος. Τα έργα των μαθητών θα πρέπει να αποτυπώ-

νουν με λόγο το «περιεχόμενο» της φωτογραφίας που θα επιλέξουν.  

Η φωτογραφία θα πρέπει να αποτελεί τον βασικό πυρήνα, τον άξονα της μικροαφήγησης. 

Κριτήρια για τις φωτογραφίες είναι η αισθητική τους και η αποτελεσματική συμβολή τους 

στη νοηματοδότηση του κειμένου. Οι φωτογραφίες στο σύνολό τους είναι έξι (6) και κατα-

νέμονται ως εξής:  

 Τέσσερις (4) φωτογραφίες για τη θεματική: Ανθρώπινες σχέσεις 

 Δύο (2) φωτογραφίες για τη θεματική: Αστυνομικό διήγημα 

Προσοχή! Οι μαθητές όποια θεματική κι αν επιλέξουν για τη μικροαφήγησή τους θα πρέ-

πει να εντάξουν τουλάχιστον δύο φωτογραφίες σ’ αυτήν. 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Α’ φάση αξιολόγησης: 21-31 Ιανουαρίου 2019 από επιτροπή που θα απαρτίζεται από 

τους:  

 Κυριακή Κυριακουλέα, φιλόλογο, Νέα Γενιά Ζηρίδη 

 Τάσο Μαδαμόπουλο, φιλόλογο, συγγραφέα 

 Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογο, Νέα Γενιά Ζηρίδη 

 Μαρία Σ. Μπουφίδου, φιλόλογο, Νέα Γενιά Ζηρίδη 

 Δημήτρη Χριστόπουλο, φιλόλογο, συγγραφέα, Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά 
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Β’ φάση αξιολόγησης: 1-15 Φεβρουαρίου 2019 από επιτροπή που θα απαρτίζεται από 

τους: 

 Λίνα Λυχναρά, συγγραφέα 

 Ανδρέα Μήτσου, συγγραφέα 

 Τεύκρο Μιχαηλίδη, μαθηματικό, συγγραφέα 

 Μιχάλη Μακρόπουλο, συγγραφέα 

 Δημήτρη Νόλλα, συγγραφέα 

 Γιάννη Παλαβό, συγγραφέα 

 

Τη διαδικασία αξιολόγησης θα συντονίσουν οι υπεύθυνες του διαγωνισμού Κυριακή Κυ-

ριακουλέα και Μ.Σ. Μπουφίδου 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνουν μετά 

το τέλος του σχολικού ωραρίου, σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. 

 

ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ 

       
 

Διοργάνωση: Νέα Γενιά Ζηρίδη 

Συντονισμός: Κ. Κυριακουλέα, Μ. Σ. Μπουφίδου 

Επικοινωνία: τηλ. 2106685871 -72 (Δευτ-Παρ. 09.00-14.50) 

Email: paramythi@ziridis.gr 

Web:  www.ziridis.gr  

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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Να αποσταλεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως 20 Ιανουαρίου 2019 στο email: 

paramythi@ziridis.gr  

   1) η μικροαφήγηση (σε word) με επικολλημένη τη φωτογραφία της 

επιλογής τους 

   2) η αίτηση συμπληρωμένη 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ)  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-ΠΟΛΗ  

ΤΗΛ & FAX ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

E-MAIL ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

Εκπρόθεσμη υποβολή συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

  

  

  

  

  

  

 
                                                          
  

 

 
Ημερομηνία 

 
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

 
Διευθυντής/-ντρια 
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