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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
”ΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΖΙ!”

ΕΤΑΙΡΟΙ:
ADVANCIS-BUSINESS SERVICES, LDA , PORTO, PORTUGAL
PROJETO SCHOLE LDA, MATOSINHOS, PORTUGAL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD, ROMÂNIA
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM.KEN W KRAKOWIE, POLAND
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, România

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο διαγωνισμός “ StoryLogicNet Community – Collaborative Writing for Children’s
Multiliteracy Skills Utilising Multimodal Tools” διοργανώνεται σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Arad (Ρουμανία) συνολικά για Δημοτικά σχολεία, για παιδιά
ηλικίας μεταξύ 8 και 12 ετών, από τις χώρες των εταίρων του έργου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ:
Η επιλογή της θεματολογίας του διαγωνισμού καθορίστηκε από την αντίληψη ότι οι
ιστορίες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παιδικής ηλικίας. Ποιο παιδί δεν ακούει
ιστορίες; Ποιος ενήλικας δεν είπε ή δεν άκουσε ιστορίες; Κλασικές ιστορίες, ιστορίες ζωής,
ιστορίες που μας βοηθούν να συσχετιστούμε με άλλους, όλα αυτά που προορίζονται για να
μας βοηθήσουν, να αναπτύξουν τις στάσεις μας, τις νοοτροπίες και τη συμπεριφορά μας. Η
δημιουργική δραστηριότητα είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής και φέρνει
έμμεσα τις μεγαλύτερες ανταμοιβές. Το πρόβλημα της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της
διέγερσης της δημιουργικότητας είναι πολύπλοκο στις πρωτοβάθμιες τάξεις. Τώρα είναι το
θεμέλιο της αισθητικής, η εκτίμηση της ομορφιάς που αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της
ζωής. Η πιο σημαντική εκδήλωση του παιδιού είναι η σχολική δραστηριότητα. Με τη
διοργάνωση διαφόρων θεμάτων, μπορείτε να βρείτε δημιουργικά, ταλαντούχα παιδιά, με
ιδιαίτερες ιδιότητες.
Αυτό το θέμα των ιστοριών θεωρείται ως εκπαιδευτική δράση για να μας εκπαιδεύσει
στο πνεύμα της αγάπης για τη λογοτεχνία, την ομορφιά.
Θεματολογία ιστοριών:
Ο διαγωνισμός μας προτείνει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών με βάση τον
τίτλο του έργου StoryLogicNet. σε διαφορετικό θέμα, για την ευαισθητοποίηση και τη
συμμετοχή των ομάδων-στόχων (καθηγητές και μαθητές) στο έργο: "Ευρώπη του μέλλοντος"
(π.χ. "ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ").
ΣΚΟΠΟΣ:
Η καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στο
λογοτεχνικό πεδίο, καθώς και η τόνωση και καλλιέργεια της καλλιτεχνικής δυναμικής των
παιδιών με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών.
ΣΤΟΧΟΙ:
* Η τόνωση της δημιουργικότητας και της εκφραστικότητας μέσω ιστοριών, σε έργα που
αντικατοπτρίζουν τον κόσμο των ιστοριών και τον εμπλουτίζουν με ιστορίες που
δημιουργούνται από τα παιδιά.
* Η καλλιέργεια της παιδείας και της καλλιτεχνικής ευαισθησίας των νέων μαθητών.
* Η ανακάλυψη παιδιών με καλλιτεχνικές δεξιότητες.

* Η ενθάρρυνση της δημιουργικής ανεξαρτησίας και φαντασίας, της πρωτοτυπίας στην
καλλιτεχνική και γραπτή έκφραση.
ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:
- παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, ηλικίας μεταξύ 8
και 12 ετών
ΤΜΗΜΑΤΑ (μέρη):
Συλλογικά έργα: Για τα παιδιά - Λογοτεχνικός Διαγωνισμός: Ιστορίες που δημιουργήθηκαν
από μια ομάδα παιδιών με θέμα: "Η Ευρώπη του μέλλοντος", χωρισμένη σε ηλικιακές
ομάδες:
Τμήμα 1: παιδιά ηλικίας 8-10 ετών
Τμήμα 2: παιδιά ηλικίας 11-12 ετών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
- Παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, που εργάζονται σε ομάδες και υποστηρίζονται από γονείς,
εκπαιδευτικούς κ.λπ.
- Τα έργα θα γραφτούν στον υπολογιστή. Στο χαρτί το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει
σχέδια ή σύμβολα. Τα έργα θα γραφτούν στη μητρική τους γλώσσα (ρουμανικά, ελληνικά,
πολωνικά, πορτογαλικά) ή αγγλικά.
- Ο αριθμός των λέξεων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 250 και 750..
- Στο τέλος κάθε εργασίας θα γράφονται: το όνομα και το επώνυμο των παιδιών, η ηλικία, το
σχολείο, η ομάδα/τάξη, ο τίτλος του έργου, το όνομα του συντονιστή καθηγητή/γονέα. Μόνο
το έργο των ίδιων των παιδιών θα κριθεί.
- Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20 Μαρτίου 2020.
- Τα έργα δεν επιστρέφονται.
- Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί μέσω των ιστοτόπων των εταίρων συνεργατών και διαύλων
επικοινωνίας με τα σχολεία, το Facebook ή την ιστοσελίδα του έργου.
- Το ψηφιακό έγγραφο (.doc, .docx ή .odt) που περιέχει την ιστορία θα σταλεί μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του έργου www.storylogicnet.eu ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: storylogicnet@gmail.com
Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, συμφωνείτε το έργο σας να δημοσιετεί στο Facebook και
στις ιστοσελίδες του έργου.
- Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει μέχρι τις 15 Απριλίου 2020 σε κάθε χώρα που
συμμετέχει στο έργο από εθνική κριτική επιτροπή
- Οι καλύτερες 2 ιστορίες (1 / τμήμα) θα μεταφραστούν στα αγγλικά και θα αποσταλούν στον
συντονιστή του διαγωνισμού Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad μέχρι τις 30 Απριλίου
2020
- Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν διπλώματα συμμετοχής.

- Η αξιολόγηση των έργων σε διεθνές επίπεδο θα γίνει έως τις 15 Μαΐου 2020 από κριτική
επιτροπή που θα αποτελείται από ειδικούς σε μεθόδους αφήγησης από κάθε εταίρο.
- Θα απονεμηθούν βραβεία I, II, III.
- Τα διπλώματα με βραβεία και πιστοποιητικά θα ταχυδρομηθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :
- Σεβασμός του θέματος του διαγωνισμού
- Σεβασμός της δομής μιας ιστορίας: εισαγωγή, περιεχόμενο, τελικό μέρος
- Ύπαρξη χαρακτήρων: θετικοί και αρνητικοί χαρακτήρες
- Η ύπαρξη ηθικού διδάγματος/συμπέρασμα. Η σημασία του μηνύματος
επικοινωνείται
- Δυναμική δράση
- Δημιουργικότητα, ιδιοφυΐα, πρωτοτυπία της ιστορίας

που

Η αξιολόγηση των έργων:
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα της εταιρικής σχέσης. (Ρουμανία, Ελλάδα,
Πολωνία, Πορτογαλία). Τα έργα στα αγγλικά θα αξιολογηθούν στη Ρουμανία.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από καθηγητές δημοτικών σχολείων και καθηγητές
γλωσσών.
Η αξιολόγηση των έργων σε διεθνές επίπεδο θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα Facebook του έργου, στον ιστότοπο του
έργου.
Η διεθνής συμμετοχή θα επιβεβαιωθεί με την παροχή διπλωμάτων για όλους τους
συμμετέχοντες..
Τα βήματα του διαγωνισμού είναι:
No.
1

Activity
Ανακοίνωση του διαγωνισμού

Ημερομηνία
01.11.2019

2
3

Διάχυση του διαγωνισμού
Συλλογή, αποστολή και λήψη των
έργων στο Facebook ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αξιολόγηση των έργων σε εθνικό
επίπεδο
Ανακοίνωση νικητών σε εθνικό
επίπεδο
Μετάφραση και αποστολή έργων με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον
συντονιστή του διαγωνισμού

01-15.11.2019
15.11.201920.03.2020

Υπεύθυνος
ISJ Arad
Όλοι οι εταίροι
Όλοι οι εταίροι
ISJ Arad

21.03.202015.04.2020
From 15.04.2020

Όλοι οι εταίροι

15-30.04.2019

Όλοι οι εταίροι

Όλοι οι εταίροι

4
5
6

Αξιολόγηση των έργων σε διεθνές
επίπεδο
Ανακοίνωση των νικητών, διάδοση
των αποτελεσμάτων
Συγγραφή
και
αποστολή
των
διπλωμάτων

01.05.202015.05.2020
15.05.2020

ISJ Arad

15.05.202015.06.2020

ISJ Arad

ISJ Arad
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