
 ΘΕΜΑ: «’Έγκριση διεξαγωγής του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας με τίτλο «Σοφία 
Φίλντιση-Το δέντρο της Σοφίας» για το σχολικό έτος 2020-2021»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 129214/25-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/82969/Δ1 εγγράφου σας, σχετικά με την έγκριση του 10ου 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας με τίτλο «Σοφία Φίλντιση-Το δέντρο της Σοφίας» ο 

οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της χώρας για το 

σχολικό έτος 2020- 2021, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 46/24-09-2020 απόσπασμα 

πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού έχει τίτλο «Φωτογραφίες του νου…. Άλμπουμ του μυαλού…» Τα 

παιδιά, αφού διαβάσουν τις προτεινόμενες ιστορίες, καλούνται να γράψουν ένα δικό τους κείμενο που θα 

μεταφέρει μια ανάμνηση πραγματική ή φανταστική, δική τους ή κάποιου άλλου, όπως τη θυμούνται ή τη 

φαντάζονται. Οι μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό φιλοτεχνώντας ένα 

έργο ζωγραφικής, ενώ οι μαθητές/τριες των Γ’, Δ’, Ε’ & Στ’ τάξεων θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, 

γράφοντας κείμενα που θα ανέρχονται από 200 έως 1200 λέξεις ή ποιήματα έως 30 στίχους. Παράλληλα, 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων που το επιθυμούν να διαγωνιστούν στην 

κατηγορία «Νοηματική Ανάγνωση» με την ανάγνωση ενός αποσπάσματος του βιβλίου «Γάντι σε ξύλινο 

χέρι» του Μάνου Κοντολέων, έκτασης 10 – 15 σειρών, το οποίο θα επιλέξουν ελεύθερα. Στην κατηγορία 
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αυτή οι συμμετέχοντες/ουσες θα αξιολογηθούν ως προς τρεις βασικούς άξονες: την εκφορά λόγου, την 

απόδοση του ύφους του κειμένου και τη σκηνική παρουσία τους. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των 

έργων είναι η Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των μαθητών/ητριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη 

των γονέων. Επιπλέον, κάθε μαθητής/ήτρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει ελεύθερα τη 

συμμετοχή του/της σε αυτήν. 

 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της 

οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και διασφάλισης των πνευματικών 

δικαιωμάτων.

  Η συμμετοχή των διακριθέντων/θεισών μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης να υλοποιηθεί 

εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 

εκείνους/-ες.

  Η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων κρίνεται ως απαραίτητη.

  Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά του covid-19. 

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα 

των δράσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π. 

  Η διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί
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