Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύµατα από το 1974

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOY 23ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ προκηρύσσει τον 23ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισµό
Συγγραφής Διηγήµατος για τα Λύκεια, τις Τεχνικές και Ιδιωτικές Σχολές µε θέµα:
ΘΕΜΑ: «Η ονειρεµένη µέρα της επιστροφής στα άγια χώµατα της Κερύνειας µας!»
Εισαγωγή:
Φανταστείτε ότι επέρχεται µια ειρηνική λύση και ανοίγει ο δρόµος για να
εγκατασταθούµε στην Κερύνεια µας. Στο διήγηµά σας να γράψετε τις σκέψεις, τα
συναισθήµατά σας, να αξιοποιήσετε τις µνήµες των ανθρώπων του περιβάλλοντός
σας, τα διαβάσµατά σας, για να δώσετε εικόνα ή εικόνες της Κερύνειας.
Ο Ιστότοπος του Δήµου Κερύνειας σας προσφέρει ενδεικτική βιβλιογραφία που
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την ανάπτυξη του θέµατος (Για να τη δείτε κάνετε
κλικ πάνω στο PDF).
Όροι του διαγωνισµού
1. Στο διαγωνισµό µπορούν να πάρουν µέρος µαθητές των τριών τάξεων του
Λυκείου, των Τεχνικών και των Ιδιωτικών Σχολών από όλη την Κύπρο. Κάθε
µαθητής µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό µε ένα διήγηµα.
2. Το Διήγηµα θα πρέπει να είναι γραµµένο στην ελληνική γλώσσα, να είναι
προσωπική και αυθεντική εργασία των ίδιων των µαθητών (κείµενα τα οποία
είναι προϊόν αντιγραφής ή λογοκλοπής θα αποκλείονται αυτόµατα από τον
διαγωνισµό), να µην έχουν δηµοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, να
µην έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισµό.
3. Tο Διήγηµα να είναι δακτυλογραφηµένο και να έχει τίτλο.
4. Στο πάνω µέρος κάθε Διηγήµατος, αντί του ονόµατος, θα αναγράφεται ένας
τετραψήφιος αριθµός και ένα ρητό. Το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο
επικοινωνίας µε τον µαθητή, θα είναι εσώκλειστα σε φάκελο, που εξωτερικά θα
έχει τον ίδιο αριθµό και το ίδιο ρητό που υπάρχει στη µελέτη. Καλό είναι να
αναγράφεται και το σχολείο και η τάξη του µαθητή.
5. Στα καλύτερα Διηγήµατα, σε ειδική τελετή η οποία θα πραγµατοποιηθεί από το
Δήµο Κερύνειας (για την ηµεροµηνία της εκδήλωσης θα ενηµερωθούν έγκαιρα
οι συµµετέχοντες) θα απονεµηθούν τα ακόλουθα βραβεία:
Α. Πρώτο βραβείο………………

€ 300

Β. δεύτερο βραβείο.……………

€ 200

Γ. τρίτο βραβείο..………………. € 150
Δ. Έπαινος: δίπλωµα συµµετοχής και ενθύµιo
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6. Παρακαλούµε να µην εµφανίζεται πάνω στην εργασία του µαθητή ή στο
φάκελό της ό,τιδήποτε δηλωτικό της ταυτότητας του µαθητή ή του σχολείου.
7. Τα Διηγήµατα θα πρέπει να αποσταλούν µέχρι την Παρασκευή, 8 Μαίου 2020.
8. Στο φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται:
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ»
Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία.
9. Τα Διηγήµατα θα κρίνει επιτροπή που θα ορισθεί από τον Δήµο Κερύνειας
και αυτά θα παραµείνουν στον Δήµο. Η επιτροπή έχει δικαίωµα να προτείνει
την έκδοση των διηγηµάτων σε έντυπη µορφή, την ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα του Δήµου Κερύνειας κ.λπ..
10. Δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό διηγηµάτων που θα αποστείλει το κάθε
σχολείο.
11. Η συµµετοχή είναι προαιρετική.
12. Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Δήµου Κερύνειας για επιπρόσθετες
πληροφορίες προς τους διαγωνιζoµένους ως εξής:
http://kyreniamunicipality.com/mathitikos-diagonismos/

Α. Eνδεικτική βιβλιογραφία (προαιρετική):
1. Ρήνας Κατσελλή «Πρόσφυγας στον τόπο µου»

PDF

2. Δηµήτρη Λεβέντη «Ιστορίες της Αµµοχώστου». Διαβάστε µε προσοχή
το τελευταίο διήγηµα «Οι πόλεις» σελ. 125-133

PDF

3. Kυριάκου Χαραλαµπίδη, Θόλος. «Στα στέφανα της κόρης του», σελ. 44 PDF
4. Kυριάκου Χαραλαµπίδη, Δοκίµιν. «Γλυκό του κουταλιού», σελ. 185-186 PDF
5. Kυριάκου Χαραλαµπίδη, Δοκίµιν. «Τρεις πόρτες», σελ. 187-188

PDF

6. Το υλικό που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισµού

PDF

7. Γνώσεις για το τι είναι το διήγηµα

PDF

Β. Διαδικτυακές πηγές/χρήσιµες συνδέσεις:
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: http://laografikosomiloskeryneias.com/
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