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ΚΟΙΝ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της
χώρας
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/ σης της χώρας
3. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και
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ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης του Δήμου Βύρωνα.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 41473/Δ2/12-03-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 11/08-03-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου του, εγκρίνεται η υλοποίηση του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής
Έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες με θέμα «Νεανικές Ανησυχίες», ο οποίος διοργανώνεται
από τον Δήμο Βύρωνα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής προϋποθέσεις:


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις
μαθητές/-ήτριες. Ο Δήμος Βύρωνα αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του
διαγωνισμού χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον ίδιο ή για
οποιονδήποτε άλλον από τα έργα που θα υποβληθούν. Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.



Ο Δήμος Βύρωνα θα εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα
των δημιουργών και η διάχυσή των μαθητικών έργων που θα διακριθούν προβλέπεται να
γίνει κατά τρόπο συμβατό με την παραπάνω δέσμευση.



Ο διαγωνισμός δύναται να υλοποιηθεί και με προετοιμασία των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο της διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων (Λογοτεχνία
και Ιστορία) κατά την κρίση του εκπαιδευτικού με γνώμονα τον εμπλουτισμό του
ισχύοντος προγράμματος σπουδών



Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το δημόσιο, ενώ
για τη συμμετοχή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Η
σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων απαιτείται επίσης και για τη δημοσίευσηδημοσιοποίηση του έργου τους.



Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο (άμεσα ή έμμεσα) σε προώθηση
εμπορικών προϊόντων, καθώς και στη διάθεση, διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης
φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προπαγανδιστικό ή
στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού τόσο κατά τη φάση
προετοιμασίας και διεξαγωγής όσο και κατά τη φάση διάχυσης των μαθητικών προϊόντων
που θα διακριθούν με την έκδοσή τους σε βιβλίο-ανθολόγιο.



Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με τρόπο διαφανή και θα στηριχθεί στα παρακάτω
κριτήρια:
 πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος,
 χρήση της ελληνικής γλώσσας,
 οργάνωση του κειμένου, όσον αφορά στη δομή του.



Η τυχόν διαγραφή της συμμετοχής μαθητή ή μαθήτριας θα γίνει με έγγραφη αιτιολόγηση
κατά τη φάση της αποτίμησης.



Τα μαθητικά έργα που θα παραχθούν να μην ληφθούν υπόψη στον εκπαιδευτικό
σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής σε αυτόν είναι η 1η Ιουλίου 2018.
Λεπτομέρειες για το θέμα του Διαγωνισμού, τους όρους συμμετοχής σε αυτόν κ.λπ. έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα www.dimosbyrona.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=7777 . Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο
τηλέφωνο 210 7609342 (Τμήμα Πολιτισμού).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα

Β΄
2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα
Β΄
3.

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

