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«Οι μακθτζσ με τθ γραφίδα τουσ υφαίνουν ιςτορίεσ »  

15 Οκτωβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2015 

Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ 

 Σα παραμφκια πρζπει να υποβλθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςε αρχείο word. Σο 

κάκε παραμφκι κα πρζπει να εκτείνεται ςε 800 ζωσ 1000 λζξεισ. 

 Η γραμματοςειρά που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυγγραφι του παραμυκιοφ κα 

πρζπει να είναι Times New Roman και το μζγεκοσ των γραμμάτων 12, με διπλό 

διάςτιχο.  

Σα κάκε παραμφκι κα πρζπει να εντάςςεται ςε μία από τισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ: 

1. Φιλία-ςυντροφικότθτα-αλλθλεγγφθ (ςυνοδεφεται από φωτογραφικό υλικό) 

2. Ο άνκρωποσ και το φυςικό περιβάλλον (ςυνοδεφεται από φωτογραφικό υλικό) 

3. Σο όνειρο μιασ καλφτερθσ ηωισ (ςυνοδεφεται από φωτογραφικό υλικό)  

4. εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα 

5. Ανκρώπινεσ αδυναμίεσ-ελαττώματα: 

 εγωιςμόσ-αλαηονεία 

 πλεονεξία 

 τεμπελιά -αδιαφορία 

Σα παραμφκια κα πρζπει να είναι μικρζσ αυτοτελείσ διθγιςεισ με ολοκλθρωμζνθ δομι 

(αρχι, μζςθ, τζλοσ). 

Σα παραμφκια κα πρζπει να διακρίνονται από νοθματικι αλλθλουχία.  

Οι μακθτζσ που κα ςυγγράψουν το παραμφκι τουσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ 

τισ βαςικζσ αφθγθματικζσ αρχζσ του. 

Επίςθσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ςυγκεκριμζνεσ εικόνεσ που κα 

αναρτθκοφν και κα ςχετίηονται με κάποιεσ από τισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ (1, 

2, 3). Επομζνωσ, είναι απαραίτθτο οι μακθτζσ, αν επιλζξουν μία από τισ ενότθτεσ 1, 2, 

3, να λάβουν υπόψθ τουσ ςτθ ςυγγραφι του παραμυκιοφ και το ςυνοδευτικό 
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φωτογραφικό υλικό. Αυτζσ κα κινθτοποιιςουν τθ φανταςία τουσ και κα ενιςχφςουν τθ 

δθμιουργικότθτά τουσ. 

θμείωςθ: Οι εικόνεσ ζχουν αντλθκεί από το διαδίκτυο και είναι φωτογραφίεσ ι ςκίτςα 

ςφγχρονων καλλιτεχνϊν. 

θμαντικά κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραμυκιϊν κα αποτελοφν: 

α) θ τιρθςθ βαςικϊν αφθγθματικϊν αρχϊν του παραμυκιοφ 

β) θ επιλογι του κατάλλθλου φφουσ 

γ) θ πρωτοτυπία του περιεχομζνου 

Β) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ 

 Σα διθγιματα πρζπει επίςθσ να υποβλθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςε αρχείο word. 

 Η γραμματοςειρά που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυγγραφι του παραμυκιοφ κα πρζπει 

να είναι Times New Roman και το μζγεκοσ των γραμμάτων 12, με διπλό διάςτιχο.  

 Θα πρζπει να είναι ςφντομο. Η ζκταςι του, βζβαια, δεν είναι κακοριςμζνθ επακριβϊσ 

αλλά ςε γενικζσ γραμμζσ πρόκειται για μια ςφντομθ αφιγθςθ (800 – 1000 λζξεισ 

περίπου). 

 Ο μφκοσ, θ ιςτορία του διθγιματοσ κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςυνικωσ γφρω από 

ζνα βαςικό γεγονόσ, με ζναν κεντρικό ιρωα. το διιγθμα κα πρζπει να αποτυπϊνεται 

ζνα επειςόδιο, ςθμαντικό για τθ ηωι του ιρωα. Η «παρουςία» δευτερευόντων 

προςϊπων ι επειςοδίων δεν κρίνεται απαγορευτικι αρκεί να είναι ςφντομθ. 

 Να υπθρετεί τα βαςικά χαρακτθριςτικά που ςυναντοφμε ςυνικωσ ςτθν πεηογραφία: 

αλθκοφάνεια, ςυγκεκριμζνο τόπο και χρόνο, κζματα από τθν κακθμερινι ηωι. 
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