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Τπό την αιγίδα 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : Ανακοίνωςη  

Μ Α Θ Η Σ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο    

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Π Α Ρ Α Μ Τ Θ Ι Ο Τ  Κ Α Ι  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Σ Ο   

15 Οκτωβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2015 

Σα Εκπαιδευτιρια «Νζα Γενιά Ηθρίδθ», το Πολιτιςτικό Κδρυμα τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ (ΠΙΟΠ) 

και οι Εκδόςεισ Κζδροσ, υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν Unesco, 

προκθρφςςουν ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΜΝΑΙΑ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ διαγωνιςμό ςυγγραφισ 

ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ και ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ με τίτλο:  

 «Οι μαθητζσ με τη γραφίδα τουσ υφαίνουν ιςτορίεσ »  

Με αυτι τθ δράςθ επιτυγχάνονται τρεισ βαςικοί παιδαγωγικοί ςτόχοι. Μζςα από τθ ςυγγραφι 

παραμυκιοφ και διθγιματοσ οι μακθτζσ καλλιεργοφν κάποιεσ από τισ πολλαπλζσ ευφυΐεσ 

τουσ, αςκοφνται ςτα ςυγκεκριμζνα είδθ γραπτοφ λόγου ακολουκϊντασ τισ αρχζσ που τα 

διζπουν, καλλιεργοφν το πνεφμα τθσ ευγενοφσ άμιλλασ ςυμμετζχοντασ ςε διαγωνιςμό και 

επιδιϊκοντασ τθ διάκριςθ αλλά και τθν αναγνϊριςθ. 

 Τ Μ Μ Ε Σ Ο Χ Η  

 Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ των ςχολείων τησ ΑΣΣΙΚΗ 

 Ε’ και Σ’ δημοτικοφ και Α’ Γυμναςίου για τθ ςυγγραφι παραμυκιοφ  

 Β΄ και Γ' Γυμναςίου για τθ ςυγγραφι διθγιματοσ. 

 τον διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ όςοι μακθτζσ επικυμοφν από ζνα ι 

περιςςότερα τμιματα ενόσ ςχολείου πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με 

ατομικζσ ςυμμετοχζσ. Ομαδικζσ ςυμμετοχζσ δε κα λαμβάνονται υπόψθ. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ, να ζχει αναλάβει τθν παιδαγωγική κακοδιγθςθ των μακθτϊν 

ζνασ ι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Ο διαγωνιςμόσ ξεκινάει 15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 και λιγει ςτισ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015. Ζωσ τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία κα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί όλα τα μακθτικά παραμφκια και 

τα διθγιματα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ paramythi@ziridis.gr . 

 Σο όνομα του/τθσ μακθτι/-τριασ και του ςχολείου κα πρζπει να αναφζρονται 

υποχρεωτικά μετά το τζλοσ του παραμυκιοφ ςτο ζγγραφο που κα ςταλεί ηλεκτρονικά. 

Επίςθσ, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να αποςταλεί από τον υπεφκυνο κακθγθτι θ 

αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο email paramythi@ziridis.gr 
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 Θα δοκοφν 3 βραβεία, 2 ζπαινοι για το κάκε μζροσ του διαγωνιςμοφ ξεχωριςτά 

(παραμφκι, διιγθμα). 

 τθν α’ φάςθ του διαγωνιςμοφ κα επιλεγοφν από την κριτική επιτροπή 15 παραμφκια και 

αντίςτοιχα διθγιματα και ςτθ β' φάςθ κα επιλεγοφν από ειδική επιτροπή τα 5 παραμφκια 

και αντίςτοιχα διθγιματα που κα διακρικοφν.  

 Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν κα λάβουν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε   

 Κάκε μακθτισ μπορεί να υποβάλει μόνο ζνα παραμφθι ή διήγημα. 

 Σα παραμφκια ι τα διθγιματα πρζπει να είναι πρωτότυπα ζργα των μακθτϊν και όχι 

αντιγραφι παραμυκιϊν ι διθγθμάτων άλλων ςυγγραφζων. 

 Οι μακθτζσ, που κα ςυγγράψουν παραμφκια ι διθγιματα, κα πρζπει να ακολουκιςουν 

ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΟΔΗΓΙΕ που κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου 

www.ziridis.gr  

 Σα μακθτικά ζργα πρζπει να υποβλθκοφν ςε ηλεκτρονική μορφή ςε αρχείο word. Σο κάκε 

παραμφκι ι διιγθμα κα πρζπει να ζχει ζκταςθ από 800 ζωσ 1000 λζξεισ. 

  Θ γραμματοςειρά που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυγγραφι του παραμυκιοφ ι 

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

διπλό διάςτιχο.  

την ιςτοςελίδα www.ziridis.gr θα αναρτηθεί 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

που θα αναλάβουν να καθοδηγήςουν τουσ μαθητζσ 

 

Σ Ε Λ Ε Σ Η  Α Π Ο Ν Ο Μ Η   
Θ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και θ τελετι απονομισ των βραβείων κα γίνουν ςτα τζλη 

Ιανουαρίου του 2016, ςε θμερομθνία που κα ανακοινωκεί αργότερα, ςτθν αίκουςα 

εκδθλϊςεων των εκπαιδευτθρίων «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΗΘΡΙΔΘ».  

Η ιςτοςελίδα www.ziridis.gr (Διαγωνιςμόσ ςυγγραφήσ παραμυθιοφ και διηγήματοσ) θα 
ανανεώνεται τακτικά. 
 

Πληροφορίεσ: τθλ. 2106685600 (Δευτ-Παρ. 09.00-14.50) 

Web: www.ziridis.gr Email: paramythi@ziridis.gr 

υντονιςμόσ: Κ. Κυριακουλζα (παραμφκι), Μ. Μπουφίδου (διιγθμα) 

Οργανωτική υποςτήριξη: Ν. Μερκοφρθ 
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