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ΛΟ.ΤΕ. 

Μαοκ Σαγκάλ, «Πάμω από ςημ πόλη» (1914 - 18), Κοαςική Πιμακξθήκη Tretyakov, Μόρυα. 
O Μαοκ Σαγκάλ (1887 – 1985) ήςαμ Ρώρξπ ζχγοάτξπ εβοαψκήπ καςαγχγήπ. Θεχοείςαι έμαπ από ςξσπ μείζξμεπ καλλιςέυμεπ ςήπ μξμςέομαπ ςέυμηπ. 



 

ΠΡΟΣΘΔΤΔΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔΣ για ςξσπ ΑΓΩΝΔΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΔΧΝΗΣ 2017–18 
 

Πξίηρη και Διήγημα | Φωςξγοατία | Μξσρική  
Ταιμία Μικοξύ Μήκξσπ | Σκίςρξ και Χοωμαςική Σύμθερη 

 
1. Όλξι ξι Διαγχμιρμξί διενάγξμςαι νευχοιρςά για ςξ Γσμμάριξ και ςξ Λύκειξ.  
2. Ο καθέμαπ από εράπ μπξοεί μα λάβει μέοξπ ρε όρξσπ διαγχμιρμξύπ επιθσμεί. 
3. Σε κάθε διαγχμιρμό μπξοείςε μα σπξβάλεςε μόμξ έμα έογξ, ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα πληοξί ςξσπ 

όοξσπ πξσ ακξλξσθξύμ. 
4. Ατξομή και πηγή έμπμεσρηπ για όλξσπ ςξσπ διαγχμιρμξύπ απξςελεί ςξ έογξ ςξύ Μαοκ Σαγκάλ 

«Πάμχ από ςημ πόλη». 
5. Τα έογα θα κοιθξύμ από ειδικέπ επιςοξπέπ ρςιπ ξπξίεπ μεςέυξσμ καςανιχμέμξι εκποόρχπξι ςήπ κάθε 

Τέυμηπ.  
6. Οι επιςοξπέπ, ατξύ κοίμξσμ ςα έογα ραπ, θα απξμείμξσμ ςοία βοαβεία για κάθε διαγχμιρμό αμά 

βαθμίδα εκπαίδεσρηπ.  
7. Θα απξμεμηθξύμ έπαιμξι για κάθε ρσμμεςξυή ρςξσπ Α.ΛΟ.ΤΕ. 
 
 

ΟΔΗΓΙΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΔΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
 

Για ςημ Πξίηρη και ςξ Διήγημα:  
 Τα πξιήμαςα μπξοεί μα είμαι έμμεςοα ή  γοαμμέμα ρε ελεύθεοξ ρςίυξ.  
 Η έκςαρη ςχμ πξιημάςχμ δεμ ποέπει μα νεπεομά ςξσπ 40 ρςίυξσπ.  
 Η έκςαρη ςχμ διηγημάςχμ δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςιπ 1.600 λένειπ.  
 Όλα ςα κείμεμα:   

α) θα παοαδξθξύμ ρςημ κάλπη ςχμ Συξλείχμ γοαμμέμα ρε σπξλξγιρςή και 
εκςσπχμέμα ρε ρελίδεπ Α4 μξμήπ όφηπ, και  
β) θα απξρςαλξύμ ρςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη alote@e-arsakeio.gr. Τξ e-mail θα 
ρςαλεί με θέμα: «Για ςξμ Διαγχμιρμό Πξίηρηπ» ή «Για ςξμ Διαγχμιρμό Διηγήμαςξπ» 
και θα πεοιέυει δύξ (2) ρσμημμέμα αουεία word. Τξ ποώςξ αουείξ θα πεοιέυει ςξ 
κείμεμό ραπ (πξίημα ή διήγημα) και θα ξμξμάζεςαι με ςξμ ςίςλξ ςξύ έογξσ ραπ και 
ςξ δεύςεοξ αουείξ θα πεοιέυει ςα ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία (βλ. ςη τόομα ρςξ ςέλξπ 
ςηπ ποξκήοσνηπ) και θα ξμξμάζεςαι με ςξ φεσδώμσμό ραπ. 

 
 

Για ςη Φωςξγοατία:  
 Η τχςξγοατία ποέπει μα είμαι ποχςόςσπη.  
 Η τχςξγοατία ποέπει:  

α) μα παοαδξθεί ρςημ κάλπη ςχμ Συξλείχμ ςσπχμέμη ρε τχςξγοατικό υαοςί 
διαρςάρεχμ Α4, και 
β) μα απξρςαλεί ρςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη alote@e-arsakeio.gr. Τξ e-mail θα 
ρςαλεί με θέμα: «Για ςξμ Διαγχμιρμό Φχςξγοατίαπ» και θα πεοιέυει δύξ (2) 
ρσμημμέμα αουεία. Τξ ποώςξ αουείξ θα πεοιέυει ςημ τχςξγοατία και ςξ δεύςεοξ 
αουείξ, πξσ θα είμαι word, θα πεοιέυει ςα ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία (βλ. ςη τόομα 
ρςξ ςέλξπ ςηπ ποξκήοσνηπ) και θα ξμξμάζεςαι με ςξ φεσδώμσμό ραπ. 
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Για ςη Μξσρική (ξογαμική ρύμθερη ή μελξπξιημέμξπ ρςίυξπ):  

 Τξ έογξ ποέπει μα έυει διάοκεια από 2 έχπ 5 λεπςά.  

 Τξ είδξπ ςήπ μξσρικήπ είμαι ελεύθεοξ (κλαρική, παοαδξριακή, μπαλάμςα, ςζαζ, οξκ 

κ.ά.).  

 Τξ μξσρικό έογξ ποέπει μα ρσμξδεύεςαι από 1 έχπ 4 όογαμα για ςξσπ 

μελξπξιημέμξσπ ρςίυξσπ και από 1 έχπ 5 όογαμα για ςημ ξογαμική μξσρική.  

 Για ςημ παοαγχγή ςήπ μξσρικήπ επιςοέπεςαι και η υοήρη ηλεκςοξμικξύ σπξλξγιρςή.  

 Τξ έογξ ραπ ποέπει:  

α) μα παοαδξθεί ρςημ κάλπη ςχμ Συξλείχμ ρε έμαμ φητιακό δίρκξ (CD), και 

β) μα απξρςαλεί ρςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη alote@e-arsakeio.gr. Τξ e-mail θα 

ρςαλεί με θέμα: «Για ςξμ Διαγχμιρμό Οογαμικήπ ρύμθερηπ» ή «Για ςξμ Διαγχμιρμό 

Μελξπξιημέμξσ ρςίυξσ» και θα πεοιέυει δύξ (2) ρσμημμέμα αουεία. Τξ ποώςξ 

αουείξ θα πεοιέυει ςξ έογξ ραπ ρε μξοτή mp3 και ςξ δεύςεοξ αουείξ, πξσ θα είμαι 

word, θα πεοιέυει ςα ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία (βλ. ςη τόομα ρςξ ςέλξπ ςηπ 

ποξκήοσνηπ) και θα ξμξμάζεςαι με ςξ φεσδώμσμό ραπ. 

 

 

Για ςημ Ταιμία Μικοξύ Μήκξσπ:  …………………..,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,  

 Η ςαιμία ποέπει μα έυει διάοκεια από 3 έχπ 12 λεπςά.  

 Η ιδέα ςήπ ςαιμίαπ και ςα μημύμαςα ποέπει μα είμαι απξκλειρςικά δικό ραπ ποξψόμ. 

Για ςευμικά και μόμξ ζηςήμαςα μπξοεί μα ζηςηθεί η ρσμδοξμή εμηλίκχμ, μεςά από 

ρσμεμμόηρη με ςη ρσμςξμιρςική επιςοξπή.  

 Η ςαιμία μπξοεί μα είμαι απξςέλερμα αςξμικήπ ή ξμαδικήπ ποξρπάθειαπ. Οι ςευμικέπ 

αςέλειεπ δεμ απξςελξύμ κοιςήοιξ απξκλειρμξύ μιαπ ςαιμίαπ. 

 Η ςαιμία ποέπει:  

α) μα παοαδξθεί ρε έμαμ φητιακό βιμςεξδίρκξ (DVD), και 

β) μα απξρςαλεί ρςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη alote@e-arsakeio.gr.Τξ e-mail θα 

ρςαλεί με θέμα: «Για ςξμ Διαγχμιρμό Ταιμίαπ Μικοξύ Μήκξσπ» και θα πεοιέυει δύξ 

(2) ρσμημμέμα αουεία. Τξ ποώςξ αουείξ θα πεοιέυει ςημ ςαιμία ραπ ρε μξοτή mp4 

και ςξ δεύςεοξ αουείξ, πξσ θα είμαι word, θα πεοιέυει ςα ποξρχπικά ραπ ρςξιυεία 

(βλ. ςη τόομα ρςξ ςέλξπ ςήπ ποξκήοσνηπ) και θα ξμξμάζεςαι με ςξ φεσδώμσμό ραπ. 

 

 

Για ςξ Σκίςρξ και ςη Χοωμαςική Σύμθερη:  

 Τα έογα ποέπει μα είμαι διαρςάρεχμ 25x35 cm ρε υξμςοό υαοςί ακξσαοέλαπ (Νξ 3) 

και δεμ ποέπει μα είμαι ρε πλαίριξ (κάδοξ).  

 Μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε πέμα και μελάμι, σδαςξυοώμαςα (ακξσαοέλα, 

ςέμπεοα), ακοσλικά, υοχμαςιρςά μξλύβια, κηοξμπξγιέπ ή και μικςή ςευμική (κξλλάζ 

και ζχγοατική).  

 Τα έογα θα παοαδξθξύμ ρςημ κάλπη ςχμ Συξλείχμ ρε κλειρςό τάκελξ αμαλόγχμ 

διαρςάρεχμ. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΩΝ 
Πόςε; 

Τα έογα θα παοαδξθξύμ από 15 έχπ 22 Ιαμξσαοίξσ 2018.  

 

Πξύ; 

Σε κάθε ρυξλικό ρσγκοόςημα θα βοείςε κάλπεπ: δύξ με μεγάλη ρυιρμή για ςξμ Διαγωμιρμό Σκίςρξσ 

και Χοωμαςικήπ Σύμθερηπ και δύξ για όλξσπ ςξσπ σπόλξιπξσπ Διαγωμιρμξύπ (νευχοιρςέπ για ςξ 

Γσμμάριξ και ςξ Λύκειξ).  

 

Πώπ; 

Τα έογα θα σπξβληθξύμ μέρα ρε κλειρςό τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι ςα ενήπ ρςξιυεία: «Για 

ςξμ Διαγωμιρμό… (π.υ. Σκίςρξσ), Βαθμίδα (Γσμμάριξ/Λύκειξ), Τάνη (υχοίπ μα αματέοεςαι ςξ ςμήμα), 

Ψεσδώμσμξ». Τα ίδια ακοιβώπ ρςξιυεία θα ποέπει μα αμαγοάτξμςαι και ρςξ πίρχ μέοξπ κάθε έογξσ. 

Ο κάθε μαθηςήπ θα ποέπει ακόμα ρε έμαμ δεύςεοξ μικοό τάκελξ, καλά κλειρμέμξ (ςξμ ξπξίξ θα 

ερχκλείρει ρςξμ μεγάλξ), μα παοαδώρει ςξ ακόλξσθξ ρημείχμα:  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Όμξμα: .................................................................................................................................................................................................... 

Δπώμσμξ: ................................................................................................................................................................................................ 

Ψεσδώμσμξ: ........................................................................................................................................................................................... 

Τάνη-ςμήμα: ........................................................................................................................................................................................... 

Συξλείξ: ................................................................................................................................................................................................. 

Τηλέτωμξ επικξιμωμίαπ: ................................................................................................................................................................ 

Ηλεκςοξμική διεύθσμρη (email): ............................................................................................................................................... 

Τίςλξπ έογξσ (αμ σπάουει):  ........................................................................................................................................................... 

 

Για ξπξιαδήπξςε απξοία ή διεσκοίμιρη μπξοείςε μα απεσθύμερςε ρςη Διεύθσμρη ςξύ Συξλείξσ ραπ. Αμ 

ρσμαμςήρεςε δσρκξλία ρςημ ηλεκςοξμική απξρςξλή ςξύ έογξσ ραπ, μπξοείςε μα απεσθύμερςε ρςξσπ 

καθηγηςέπ Πληοξτξοικήπ ςξύ Συξλείξσ ραπ. 

 
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σύμτχμα με ςξ μόμξ 2121/1993 «Πεοί Ποξρςαρίαπ ςηπ Πμεσμαςικήπ Ιδιξκςηρίαπ και Σσγγεμικώμ 
Δικαιχμάςχμ», ςα πμεσμαςικά δικαιώμαςα ςχμ έογχμ (copyright) παοαμέμξσμ ρςξσπ δημιξσογξύπ ςξσπ. 
Τα Αοράκεια – Τξρίςρεια Συξλεία διαςηοξύμ ςξ δικαίχμα μα υοηριμξπξιήρξσμ ρςξ μέλλξμ ςιπ 
διακοιθείρεπ ρσμμεςξυέπ για ςημ ποξβξλή και ςη διάυσρη ςχμ δοάρεώμ ςξσπ (εμδεικςικά: με εκθέρειπ, 
ποξβξλέπ, αμάοςηρη ρςξ διαδίκςσξ κ.ά.), με ςημ σπξυοέχρη μα ποξβάλλξσμ ςα έογα με ςα ξμόμαςα ςχμ 
δημιξσογώμ ςξσπ. Οι δε ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμό απξδέυξμςαι οηςά ςξμ όοξ ασςό και 
παοαυχοξύμ ςξ ρυεςικό δικαίχμα υοήρεχπ ςχμ διακοιθέμςχμ έογχμ ςξσπ.  


