
 
 

  

ΘΕΜΑ 1ο: «Αιτιςεισ ςυμμετοχισ και προδιαγραφζσ για τον 4ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό Συγγραφισ 
Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακώσ και τον 5ο  
Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Συγγραφισ Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε 
μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείων και Δθμοτικών Σχολείων με κοινό κζμα «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» για 
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ με τίτλο «Κουκλοπαίηουμε» για το ςχολικό ζτοσ 
2020-2021». 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αιτιςεισ ςυμμετοχισ και προδιαγραφζσ για τον 4ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό Συγγραφισ 
Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακώσ και τον 5ο  
Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Συγγραφισ Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε 
μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείων και Δθμοτικών Σχολείων με κοινό κζμα «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» για 
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021». 
χετ. εγγρ.:  

1. Σο υπ’ αρ. πρωτ. 169423/14-12-2020/Δ1 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ  
2. Σο υπ’ αρ. πρωτ. Φ3/01/362/12-01-2021 εξερχόμενο ζγγραφο τθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα 

 

ε ςυνζχεια τθσ με αρικμ. Φ3/01/362/12-01-2021 εγκυκλίου τθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά 

Θζματα ςασ αποςτζλλουμε τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ για τον 4ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό υγγραφισ 

Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ Π/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και 

για τον 5ο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό υγγραφισ Παραμυκιοφ ο οποίοσ απευκφνεται ςε 

μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν χολείων με κοινό κζμα «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» 

Για τουσ εν λόγω διαγωνιςμοφσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτισ κ.κ. Βιργινία Αρβανιτίδου & 

Κυριακι Μιηαμίδου ςτα τθλζφωνα: 2310732558 & 2394071226 αντίςτοιχα ι ςτο e-mail: 

diagonismosparamythiou@gmail.com  

Οι προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ είναι οι ακόλουκεσ:  

 Κάκε παραμφκι μπορεί να ζχει μζγιςτθ ζκταςθ 1200 λζξεισ και πρζπει να υποβλθκεί ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ diagonismosparamythiou@gmail.com ςε αρχείο Word (ςελίδα A4, 1 
διάςτιχο, κανονικά περικϊρια, γραμματοςειρά Bookman old style, μζγεκοσ 12).  

 Μαηί με το παραμφκι πρζπει να υποβλθκεί ςυμπλθρωμζνθ θ ςυνθμμζνθ αίτθςθ ςυμμετοχισ 

 Ο τίτλοσ του παραμυκιοφ «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» δφναται να εμπλουτιςτεί με υπότιτλο 
ελεφκερθσ ζμπνευςθσ.  

 Όλεσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό κα λάβουν ζπαινο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 14/01/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ3/02/412 
 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
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  Σα παραμφκια που κα διακρικοφν κα εκδοκοφν ςε μορφι ψθφιακοφ βιβλίου (e-book) από τθ 
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ.  

 Η αξιολόγθςθ των παραμυκιϊν κα γίνει με διαδικαςία ανϊνυμθσ κρίςθσ και για τθ 
διαςφάλιςι τθσ δεν επιτρζπεται θ κοινοποίθςθ των υποβλθκζντων κειμζνων, μζχρι τθν 
ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.  

Νέα και ανακοινώσεις ζχεηικά με ηην εξέλιξη ηου διαγωνιζμού θα αναπηώνηαι ζηον 

ιζηόηοπο https://contestfairytale.wordpress.com/  

Ο 5οσ Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ υγγραφισ απευκφνεται ςε μακθτζσ και 

μακιτριεσ των Νθπιαγωγείων και των Δθμοτικών χολείων τθσ χϊρασ και ζχει ωσ ςτόχο να 

τουσ/τισ ευαιςκθτοποιιςει και να τουσ/τισ αφυπνίςει, να δθμιουργιςει νζουσ αναγνϊςτεσ και νζεσ 

αναγνϊςτριεσ, να εμπνεφςει νζουσ και νζεσ δθμιουργοφσ μζςα από τα μονοπάτια των παραμυκιϊν 

μζςω τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ αφιγθςθσ, τθσ δθμιουργικισ γραφισ και τθσ εικονογράφθςθσ.  

Σα παιδιά που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό κα κλθκοφν να δθμιουργιςουν 

ςυγγραφικζσ ομάδεσ 3 τουλάχιςτον ατόμων.  

τον διαγωνιςμό κα γίνουν δεκτζσ μόνο ομαδικζσ ςυμμετοχζσ (οι ομάδεσ δφνανται να 

αποτελοφνται από 3 ι περιςςότερα παιδιά, χωρίσ περιοριςμό ςτον μζγιςτο αρικμό) με τισ εξισ 

προδιαγραφζσ:  Η ζκταςθ του παραμυκιοφ δεν επιτρζπεται να ξεπεράςει τισ 1000 λζξεισ (για 

μακθτζσ/ιτριεσ Δθμοτικοφ χολείου) και τισ 600 λζξεισ (για μακθτζσ/ιτριεσ Νθπιαγωγείου)  Κάκε 

παραμφκι πρζπει να υποβλθκεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diagonismosparamythiou@gmail.com  

ςε αρχείο Word (ςελίδα A4, 1 διάςτιχο, κανονικά περικϊρια, γραμματοςειρά Bookman old style, 

μζγεκοσ 12). Κάκε παραμφκι μπορεί να ςυνοδεφεται από 1 ζωσ και 3 ηωγραφιζσ, που κα 

υποβλθκοφν ςε ξεχωριςτό αρχείο jpg (όχι ενςωματωμζνεσ ςτο αρχείο του κειμζνου).  Μαηί με το 

παραμφκι πρζπει να υποβλθκεί ςυμπλθρωμζνθ και θ αίτθςθ ςυμμετοχισ που επιςυνάπτεται.  Ο 

τίτλοσ του παραμυκιοφ «Η μελωδία τθσ ελπίδασ» δφναται να εμπλουτιςτεί με υπότιτλο ελεφκερθσ 

ζμπνευςθσ.   

Οι κατθγορίεσ του διαγωνιςμοφ είναι τζςςερισ και αφοροφν: 

 Μακθτζσ και μακιτριεσ Νθπιαγωγείου 

 Μακθτζσ και μακιτριεσ Α’ & Β’ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου 

 Μακθτζσ και μακιτριεσ Γ’ & Δ’ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου  

 Μακθτζσ και μακιτριεσ Ε’ & τ’ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου   

Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να υποβάλει το μζγιςτο δφο ςυμμετοχζσ ςε κάκε κατθγορία.  

Όλοι οι μακθτζσ & όλεσ οι μακιτριεσ και οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, 

κακϊσ και τα ςχολεία που εκπροςωποφν κα λάβουν ζπαινο.  Σα παραμφκια που κα διακρικοφν κα 

εκδοκοφν ςε μορφι ψθφιακοφ βιβλίου (e-book) από τθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ. 

 Η αξιολόγθςθ των παραμυκιϊν κα γίνει με διαδικαςία ανϊνυμθσ κρίςθσ και για τθ διαςφάλιςι 

τθσ δεν επιτρζπεται θ κοινοποίθςθ των υποβλθκζντων κειμζνων, μζχρι τθν ανακοίνωςθ των 

αποτελεςμάτων. τθν κριτικι επιτροπι κα ςυμμετζχουν ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, αφθγιτριεσ 

παραμυκιϊν και ςυγγραφείσ παιδικισ λογοτεχνίασ. Η ςυγγραφι των παραμυκιϊν κα γίνεται από 

τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ και κατά προτίμθςθ με 

διακεματικι προςζγγιςθ, που δφναται να ςυμπεριλάβει τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Γλϊςςα 

(παραγωγι κειμζνων, δθμιουργικι γραφι, κατανόθςθ κειμενικϊν ειδϊν), των Εικαςτικϊν 

(εικονογράφθςθ του παραμυκιοφ, καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δθμιουργία), τθσ Θεατρικισ Αγωγισ 

(παραγωγι κειμζνων με κεατροπαιδαγωγικζσ τεχνικζσ, δραματοποίθςθ παραμυκιϊν, καλλιτεχνικι 

ζκφραςθ και δθμιουργία), τθσ Πλθροφορικισ (χριςθ Η/Τ, αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν) 

κ.ά.  

Σα Πολιτιςτικά Προγράμματα, τα Προγράμματα Αγωγισ Τγείασ και Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ αλλά και θ Ευζλικτθ Ζώνθ και οι δράςεισ Φιλαναγνωςίασ προτείνονται ωσ ευεπίφορα 

πεδία αξιοποίθςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του διαγωνιςμοφ. 
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Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραμυκιϊν αφοροφν: 

 Σθν πρωτοτυπία του παραμυκιοφ  

 Σα δομικά ςτοιχεία του παραμυκιοφ: (ζναρξθ και κλείςιμο, ειςαγωγι θρϊων/-ίδων, εξζλιξθ 
και πλοκι, εναλλαγι χϊρων και καταςτάςεων, δράςθ θρϊων/-ίδων, αντιμετϊπιςθ και λφςθ 
προβλιματοσ, χριςθ μοτίβων κ.λπ.) 

 Σα υφολογικά και αιςκθτικά γνωρίςματα του παραμυκιοφ (ςυνοχι ςυνεκτικότθτα - 
εκφραςτικά μζςα - λειτουργία)  

 Σα ςυναιςκιματα και τισ εικόνεσ που γεννιοφνται από το παραμφκι και το λεξιλόγιο που 
χρθςιμοποιείται.  

Σο χρονοδιάγραμμα των διαγωνιςμϊν ζχει ωσ εξισ: 

  Ζωσ και τισ 28-4-2021 ςυγγραφι παραμυκιϊν και υποβολι των κειμζνων. 

  29-4-2021 ζωσ 21-5-2021 αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων παραμυκιϊν.  

 7-6-2021 ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.  

 
ΘΕΜΑ 2ο: «Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ με τίτλο «Κουκλοπαίηουμε» για το ςχολικό ζτοσ 
2020-2021». 

ασ ενθμερϊςουμε ότι εγκρίκθκε ο Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ  με τίτλο 

«Κουκλοπαίηουμε» για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. O εν λόγω Διαγωνιςμόσ, διοργανϊνεται από τθ 

μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία Εικαςτικό Θζατρο Κοφκλασ «Πράςςειν Άλογα» και απευκφνεται ςε 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ 

τθσ χϊρασ. 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τισ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ 

μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Εικαςτικό Θζατρο Κοφκλασ «Πράςςειν Άλογα» (κ. Εμμανουζλα 

Καποκάκθ) ςτο e-mail: info@prasinaaloga.gr  

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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