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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Μέσης Γενικής,
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
Θέμα: 7ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη, 2018-2019:
Παρωδίες ποιητικών και πεζών κειμένων
Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
προκηρύσσουν τον 7ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη, με θέμα
«Παρωδίες ποιητικών και πεζών κειμένων».
Η παρωδία, ως απομίμηση λογοτεχνικών κειμένων με στόχο άλλοτε τη διακωμώδηση και τη
σάτιρα και άλλοτε την κριτική αποστασιοποίηση από το περιεχόμενό τους, βασίζεται στην έντεχνη
αξιοποίηση του αρχικού κειμένου και ειδικότερα «των μορφολογικών του στοιχείων, των λέξεων,
στίχων ή φράσεων, του ύφους, των θεμάτων και των ιδεών του».
Οι φιλόλογοι μπορούν να αξιοποιήσουν για την προετοιμασία των μαθητών/-τριών τους τα
προτεινόμενα ποιητικά και πεζαN κειNμενα (βλ. ΠαραN ρτημα Α΄: ΛογοτεχνικαN ΚειNμενα για τον
Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής) ή άλλα δικής τους επιλογής. Δεν είναι απαραίτητο να δοθούν όλα
τα κείμενα στους μαθητές/-τριες, αλλά μόνο εκείνο ή εκείνα που ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντά τους.
Οι μαθητές/-τριες Γυμνασίου, αφού μελετήσουν τα κείμενα του ΠαραρτηN ματος Α΄(σ. 1-13)
καλούνται να γράψουν τη δική τους παρωδία (ποιητικό ή πεζό κείμενο), με βάση τις εισηγήσεις που
παρατίθενται στη σελίδα 3 του ίδιου Παραρτήματος.
Οι μαθητές/-τριες Λυκείου, αφού μελετήσουν τα κειNμενα του ΠαραρτηN ματος Α΄ (σ. 14-28)
καλούνται να γράψουν τη δική τους παρωδία (ποιητικό ή πεζό κείμενο), με βάση τις εισηγήσεις που
παρατίθενται στη σελίδα 15 του ίδιου Παραρτήματος.
Τόσο οι μαθητές/-τριες Γυμνασίου όσο και οι μαθητές/-τριες Λυκείου που θα γράψουν
ποιητικά κείμενα θα γράψουν το αρχικό κείμενο και το δικό τους κείμενο σε δύο στήλες, στην
ίδια σελίδα (π.χ. βλ. Παράρτημα Α’: Γυμνάσιο, σ. 12 – Λύκειο, σ. 16).

Όροι του Διαγωνισμού:
1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και
Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου. Κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να γράψει ένα ποίημα ή ένα πεζό
κείμενο, με το οποίο θα παρωδεί ένα από τα προτεινόμενα κείμενα ή άλλο δικής του/της επιλογής.
Κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: α) η πρωτοτυπία
της ιδέας και β) ο βαθμός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή ή
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του πεζογράφου (μίμηση της μορφής/δομής, των εκφραστικών μέσων, του λεξιλογίου, της
θεματικής).
2. Τα κείμενα των μαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434
Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, υπόψη δρα Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ
Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες
συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι
προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε σχολείο μπορεί να
υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές. Μαζί με το πρωτότυπο κείμενο κάθε συμμετοχής, να
αποσταλούν πέντε φωτοαντίγραφα του κειμένου (στα οποία επίσης πρέπει το όνομα του
συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας να είναι καλυμμένο).
3. Σε όλες τις συμμετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/-τριας, το
σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο
του διδάσκοντος/της διδάσκουσας φιλολόγου. Όλα τα στοιχεία των μαθητών/-τριών πρέπει να
καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: 7ος Διαγωνισμός
Δημιουργικής Γραφής, 2018-2019: «Παρωδίες ποιητικών και πεζών κειμένων» και η διευκρίνιση
Γυμνάσιο / Λύκειο.
4. Η αξιολόγηση των ποιημάτων θα γίνει ξεχωριστά για το Γυμνάσιο και το Λύκειο από επιτροπή
που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα απονεμηθούν βραβεία στους/στις
πρώτους/-ες μαθητές/-τριες κάθε βαθμίδας.
Η τελετή βράβευσης των μαθητών/-τριών που θα διακριθούν θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και
χρόνο που θα ανακοινωθούν αργότερα.
Για επίλυση αποριών σχετικά με τον διαγωνισμό, οι φιλόλογοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΜΕ
Φιλολογικών δρα Λεωνίδα Γαλάζη (τηλ. 22800895, email: lgalazis@schools.ac.cy) ή στη Σύμβουλο
Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Ευτυχία Γεωργίου (τηλ. 22806332, email: efgeorgiou@schools.ac.cy).
Καλούνται οι Διευθυντές/-τριες και οι Συντονιστές/-τριες Φιλολογικών Μαθημάτων όπως
ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-τριες του σχολείου τους να λάβουν μέρος στον πιο πάνω
διαγωνισμό.
Επισυνάπτονται:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Λογοτεχνικά Κείμενα για τον Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Ενδεικτική βιβλιογραφία – δικτυογραφία

α.α. Φ. Τοφαρίδου
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

α.α.
Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
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