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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Poetry in Motion
Έγκριση ΔΔΕ Σερρών: Φ23/692/2-2-2017

Το 5ο Γυμνάσιο Σερρών σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Δ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών και με την
υποστήριξη της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπ/σης
Ν. Σερρών, διοργανώνει τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Παρουσίασης Αγγλικής Ποίησης
«Poetry in motion» με τους παρακάτω όρους:
Σκοπός του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης,
με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ σχολικών μονάδων και τη δυνατότητα
καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών, με αφορμή την Αγγλική Ποίηση.

Χρόνος/τόπος διεξαγωγής:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο 5ο Γυμνάσιο Σερρών, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, ώρα
11:00.

Σε ποιους απευθύνεται:
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων που ανήκουν
στη Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με μία (1) έως τρείς (3) ομάδες μαθητών/τριών.
Κάθε ομάδα που θα παρουσιάσει έργο, θα αποτελείται από δύο (2) έως πέντε (5)
μαθητές/τριες.
Περιεχόμενο:
Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν (ή να συγγράψουν) ένα ποίημα στην αγγλική
γλώσσα και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν-αποδώσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.
Η παρουσίαση, διάρκειας έως 10΄, μπορεί να είναι: απαγγελία, δραματοποίηση, χορός,
τραγούδι, μουσική, video, powerpoint κτλ. Κάθε παρουσίαση μπορεί να συμπληρωθεί και από
αντίστοιχο εικαστικό έργο (αφίσα, κολάζ, ζωγραφική, φωτογραφία, κατασκευή).

Βραβεία:
Θα βραβευτούν, μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, οι τρεις καλύτερες παρουσιάσεις
του διαγωνισμού. Επίσης, θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία και έπαινοι συμμετοχής σε όλους
τους διαγωνιζόμενους μαθητές/τριες, στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και στα
συμμετέχοντα σχολεία.

Πληροφορίες-Λεπτομέρειες
Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα:
• Να επιλέξουν ποίημα ενός λογοτέχνη οποιασδήποτε εθνικότητας.
• Να παρουσιάσουν περισσότερα του ενός ποιήματα σε μία παρουσίαση (εάν αναφερθούν
σε μια θεματική ενότητα ή στο γενικότερο έργο ενός λογοτέχνη).
• Να συγγράψουν το δικό τους ποίημα, εμπνευσμένοι από το λογοτεχνικό έργο ενός
συγγραφέα (διήγημα, μυθιστόρημα, θεατρικό έργο) ή άλλου καλλιτέχνη (ζωγράφου, γλύπτη
κλπ).
• Να συγγράψουν το δικό τους ποίημα παίρνοντας αφορμή από την τρέχουσα επικαιρότητα ή
για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις ανησυχίες τους για θέματα που τους
απασχολούν.
• Να συνεργασθούν σε ομάδες μεγαλύτερες των πέντε (5) ατόμων για τη δημιουργία των
εικαστικών έργων και της τελικής παρουσίασης, καθώς ο περιορισμός των δύο (2) έως
πέντε (5) ατόμων αφορά αποκλειστικά και μόνο την ομάδα που θα τους εκπροσωπήσει την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
• Να βιντεοσκοπήσουν το δρώμενο της παρουσίασης, ώστε να προβληθεί στον διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα για πολύπλευρη και διαθεματική προσέγγιση της ποίησης,
αφού μπορούν να συνεργαστούν εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων (Αγγλικής,
Πληροφορικής, Εικαστικών, Μουσικής, Φιλόλογοι κλπ).

Εγγραφή-Προθεσμίες:
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό
Παρουσίασης Αγγλικής Ποίησης «Poetry in motion», καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 5gymserr@sch.gr έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017,
συμπληρώνοντας τη επισυναπτόμενη «Δήλωση Συμμετοχής» (Θα συμπληρωθεί μία δήλωση
για κάθε παρουσίαση).
Σε περίπτωση βιντεοσκοπημένης παρουσίασης ή powerpoint, το υλικό πρέπει να αποσταλεί
στο 5ο Γυμνάσιο Σερρών, σε μορφή CD-ROM ή DVD ή με USB flash, μέχρι τη Δευτέρα 10
Μαρτίου 2016.

Προβολή-Διάχυση
Με την υποβολή συμμετοχής οι διαγωνιζόμενοι εκχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα για
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, αποσπασμάτων, φωτογραφικού υλικού και μέρους των
παρουσιάσεων στις ιστοσελίδες της ΔΔΕ Σερρών, του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της
ΔΔΕ Σερρών και του 5ου Γυμνασίου Σερρών ή στα ΜΜΕ για την προβολή του διαγωνισμού. Για
το σκοπό αυτό, τα συμμετέχοντα σχολεία είναι καλό να εξασφαλίσουν την σχετική δήλωση
γονέα –κηδεμόνα.
Περισσότερες πληροφορίες:
Κλούρα Κατερίνα, Καθηγήτρια Αγγλικής 5ου Γυμνασίου: 6947304833
Σαρηβασιλείου Χαράλαμπος, Δ/ντής 5ου Γυμνασίου: 2321022113
Δράμπα Σουζάνα, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης
Ν. Σερρών

