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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΤΠΡΙΩΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ
ΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΓΙΗΓΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ ΔΣΟΤ 2017

Ζ Έλσζε Διιήλσλ Λνγνηερλψλ πξνθεξχζζεη γηα ην έηνο 2017, ηνπο παξαθάησ Παλειιήληνπο θαη
Παγθχπξηνπο Λνγνηερληθνχο Γηαγσληζκνχο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο:
ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΗ ΠΟΙΗΗ: πκκεηνρή κε έλα (1) πνίεκα, έκκεηξν κε
νκνηνθαηαιεμία ή κε ειεχζεξν ζηίρν, έσο είθνζη (20) ζηίρνπο γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη έσο
ηξηάληα (30) ζηίρνπο γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ζέκα
ειεχζεξν. Οη καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη κε πνίεκα ζηελ αγγιηθή
γιψζζα. Θα δνζνχλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Βξαβείν θαη Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Έπαηλνο αλά θαηεγνξία1.
ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΟΤ ΓΙΗΓΗΜΑΣΟ: πκκεηνρή κε έλα (1) δηήγεκα2
δαθηπινγξαθεκέλν ζε ζειίδα κεγέζνπο Α4, κε γξακκαηνζεηξά Times New Roman 12, δηάζηηρν 1,0
θαη πεξηζψξηα θαλνληθά, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ζέκα ειεχζεξν, έσο δχν (2) ζειίδεο γηα ηελ
πξψηε θαηεγνξία, ηξεηο (3) ζειίδεο γηα ηε δεχηεξε, ηέζζεξηο (4) γηα ηελ ηξίηε θαη πέληε (5) γηα ηελ
ηέηαξηε. Θα δνζνχλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Βξαβείν θαη Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Έπαηλνο αλά θαηεγνξία.
ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Σα έξγα λα είλαη αλέθδνηα θαη αδεκνζίεπηα.
2. Να ππνβιεζνχλ ζε πέληε (5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα.
3. ην πάλσ δεμηφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ην ςεπδψλπκν θαη ε ηάμε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ (π.ρ. Ρφδα - Σάμε: Γ΄ Γεκνηηθνχ). Σα πξαγκαηηθά ζηνηρεία
(νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, ζρνιείν θαη εθπαηδεπηηθφο ηάμεο) ηνπ
δηαγσληδφκελνπ λα θιεηζζνχλ ζε κηθξφ θάθειν πνπ ζα κπεη καδί κε ηα πέληε
αληίηππα ζε κεγαιχηεξν. ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ κηθξνχ θαθέινπ λα αλαγξαθεί ην
ςεπδψλπκν θαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ κεγάινπ θαθέινπ ην ςεπδψλπκν θαη ε
θαηεγνξία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεηε (π.ρ. Πνίεζε Α΄- Β΄- Γ΄
Γεκνηηθνχ, Γηήγεκα Λπθείνπ, Αγγιηθή Πνίεζε Λπθείνπ θ.ι.π).
Μαδί κε ηα έξγα απνζηέιιεηαη Τπεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αζθνχληα
ηελ επηκέιεηα ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, φηη δέρεηαη ν καζεηήο/ε καζήηξηα λα
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη λα δεκνζηεπηεί ην έξγν ηνπ/ηεο ζε ειεθηξνληθφ ή
έληππν κέζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαθξηζεί, εθφζνλ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη φηη ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Ζ
Τπεχζπλε δήισζε ζπκπιεξψλεηαη θαη απνζηέιιεηαη καδί κε ηα ππνβιεζέληα έξγα.
(Τπφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα καο)
4. Οη θάθεινη λα ζηαινχλ κε απιή επηζηνιή (φρη ζπζηεκέλε) ζηε δηεχζπλζε:
ΔΝΩΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΩΝ
Σ.Θ. 8231 Σ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ
1ε θαηεγνξία : A΄-Β΄- Γ΄ Γεκνηηθνχ, 2ε θαηεγνξία: Γ΄- Δ΄- η΄ Γεκνηηθνχ, 3ε θαηεγνξία: Γπκλάζην, 4ε θαηεγνξία:
Λχθεην
2
Γίλνληαη δεθηά φια ηα είδε αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ (παξακχζη, ρξνλνγξάθεκα θ.ι.π)
1

5. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα δηεμαρζνχλ
εθηφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.
6. Ζκεξνκελία ππνβνιήο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2017. Θα ιακβάλεηαη ππφςε ε
ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.
7. Σα ππνβαιιφκελα έξγα δελ επηζηξέθνληαη. Όζνη δηαθξηζνχλ ζα ελεκεξσζνχλ
έγθαηξα ηειεθσληθψο.
8. Ζ ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνχο πξνυπνζέηεη θαη ηελ απνδνρή ησλ φξσλ.
9. Ζ θξίζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ακεηάθιεηε.
10. Γηεπθξηλίδνπκε φηη δελ ζα ππάξμνπλ έζνδα γηα ηελ Έλσζε Διιήλσλ Λνγνηερλψλ ή
γηα άιινλ, απφ ηα ππνβιεζέληα έξγα (κε εκπνξία ή δηαθήκηζε θ.ι.π.).
11. H ημεπομηνία, η ώπα και ο σώπορ απονομήρ ηων ηιμηηικών διακπίζεων θα
γνωζηοποιηθούν έγκαιπα μέζα από ηην ιζηοζελίδα μαρ ellineslogotexnes.gr.
12. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ησλ έξγσλ θαη ηελ
απνλνκή ησλ ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζα αλαξηεζνχλ εγθαίξσο ζηελ ηζηνζειίδα καο.
Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα θάλνπλ νκαδηθέο απνζηνιέο αλά θαηεγνξία θαη είδνο (π.ρ. ζηέιλνπκε κφλν
ηα δηεγήκαηα ησλ ηάμεσλ Α΄- Β΄- Γ΄ ζηνλ ίδην θάθειν, ηα πνηήκαηα ησλ ίδησλ ηάμεσλ κπαίλνπλ ζε
δηαθνξεηηθφ θάθειν). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ κηθξνχ θαθέινπ λα
αλαγξάθνληαη ηα ςεπδψλπκα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζην εζσηεξηθφ λα ππάξρεη θαηάζηαζε κε
επσλπκία, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ
(π.ρ. 1. Ρφδα – Μαξία Αξγπξνπνχινπ, 2. Αεηφο – Κψζηαο Αγγειφπνπινο θ.ι.π.).
ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Γηα λα ζαο απνζηαινχλ ειεθηξνληθά
αλακλεζηηθά δηπιψκαηα ζπκκεηνρήο ζε κνξθή pdf ρξεηάδεηαη λα δειψζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο
ζηέιλνληαο email σο εμήο:
Σα Γεκνηηθά ρνιεία ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε eeldiagonismoi@gmail.com
Tα Γπκλάζηα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε eeldiagonismoi2@gmail.com
Σα Λχθεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε eeldiagonismoi3@gmail.com
ε επηζπλαπηφκελν αξρείν word αλαγξάθνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ κε
κηθξά γξάκκαηα θαη ε θαηεγνξία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ην ηειέθσλν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ 2103819571, θαζεκεξηλψο
θαη ζηελ εθπαηδεπηηθφ Αγαπούλα Δςθςμιοπούλος, Σακία ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ θαη
ππεχζπλε ησλ Λνγνηερληθψλ Γηαγσληζκψλ, ζηα ηειέθσλα 2102931684, θαη 6974240926.
ΜΔΛΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ
Κακπνχξκαιε Ησάλλα, ρνιηθή χκβνπινο
Μπαηζίιαο Κσλ/λνο, ρνιηθφο χκβνπινο
Παπαγεσξγίνπ Γεψξγηνο, ρνιηθφο χκβνπινο
Υαξηδήκνπ Κπξηάθνο Δπηζεσξεηήο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κχπξνο)
Παπαγεσξγίνπ σηεξία Γαζθάια-χκβνπινο Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο (Κχπξνο)
Φηιίππνπ Μαξίλα Γαζθάια-χκβνπινο Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο (Κχπξνο)
Μπαιηλάθνπ Παλαγηψηα, Γηεπζχληξηα Γεκνηηθνχ - Μέινο Δ.Δ.Λ
Μπέζαο Αλδξέαο, Γηεπζπληήο Γεκνηηθνχ - Μέινο Δ.Δ.Λ
Παπαδεκεηξίνπ Γεκήηξηνο, Γάζθαινο, πξψελ Γ. Γξ. ηεο Δ. Δ. Λ

Βαξδνπληψηε Φξφζσ, Φηιφινγνο
Γεσξγαηδφγινπ Βαζηιηθή, Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Καθατδήο Νηθφιανο, Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Λακλάηνπ Διέλε, Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Μαζηνπδάθεο Δκκαλνπήι, Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Μπαθιψξε Δπαγγειία, Φηιφινγνο.
Μπακπνχζε Λχδηα , Φηιφινγνο.
Μπαζηηάλνπ Λεκνληά, Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Παλαγησηνπνχινπ Μαξία, Φηιφινγνο
Παπαδηνλπζίνπ Γέζπνηλα, Φηιφινγνο- Μέινο Δ.Δ.Λ
Πνχινπ Υξχζα , Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Υξήζηνπ Ησάλλα, Φηιφινγνο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Αλαζηαζηάδνπ Μαξηάλζε, Φηιφινγνο Αγγιηθήο Γιψζζαο
Μειίηζα Αγγειηθή, Φηιφινγνο ΑγγιηθήοΓιψζζαο
Σίγθα Μαξία, Φηιφινγνο Αγγιηθήο Γιψζζαο
Υαδίξνγινπ Λεσλίδαο, Φηιφινγνο Αγγιηθήο Γιψζζαο - Μέινο Δ.Δ.Λ
Κνληνχιε Δκκαλνπέια, Γαζθάια
Ρνχζε Μαξία, Γαζθάια
Σδφθα - Εήζε Φξεηδεξίθε, Γαζθάια - Μέινο Δ.Δ.Λ
Υαηδεαιεμίνπ Αλαζηαζία, Γαζθάια
ςνηονιζμόρ – Γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη:
Δπζπκηνπνχινπ Αγαπνχια, Πξντζηακέλε Νεπηαγσγείνπ - Σακίαο ηεο Δ.Δ.Λ.
Γηάρνπ Πνιπμέλε, Γηεπζχληξηα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ – Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Δ.Λ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΛΔΤΣΔΡΖ Β. ΣΕΟΚΑ

ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΟΡΛΗΓΑ

