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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,         26/10/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/136732/Δ2

 ΠΡΟΣ:

                                                                                        
                                                                                        ΚΟΙΝ: 1. ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»
                                                                                                       info@delasalle.gr
                                                                                                       Υπόψη κ.Ζαφειριάδου Ε. και Καμπούρη Ε.

                                                ezafeiriadou@delasalle.gr
                                             ekampouri@delasalle.gr 

                                                                                                    2. Ι.Ε.Π.
                                                                                                         info@iep.edu.gr 

                                                                                                                      

ΘΕΜΑ: «5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά με θέμα: «To 
Click,or not to ClicK» για μαθητές/τριες Δ.Ε. – σχ. έτος 2021-22».
 Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 66073/Δ2/08-06-2021 και 129455/ΓΔ4/12-10-2021 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

                Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 53/07-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής 

Γραφής στα Αγγλικά με θέμα: «To Click,or not to ClicK» για μαθητές/τριες όλων των τάξεων των 

Γυμνασίων της χώρας ο οποίος διοργανώνεται από το Κολέγιο «Δελασάλ» της Θεσσαλονίκης για το 

σχολικό έτος 2021-22. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, κατά το 

διάστημα μεταξύ 15 Νοεμβρίου 2021 και 15 Ιανουαρίου 2022 και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές /τριες 

καλούνται να συντάξουν στην αγγλική γλώσσα είτε μια ιστορία είτε ένα ποίημα, με τίτλο «To click,or not to 

click» .

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία 

από τον κορωνοϊό COVID- 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                              ΤΜΗΜΑ Β΄

       -----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Λαμπρίδου Κ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2357 (Δ.Ε.)

: 210-344.2357 (Δ.Ε.)

1. Π.Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου

(μέσω των Π.Δ.Ε.)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 
4. Γυμνάσια της χώρας.

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

mailto:info@delasalle.gr
mailto:ezafeiriadou@delasalle.gr
mailto:ekampouri@delasalle.gr
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 1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με 

την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

2. Καμία οικονομική υποχρέωση δεν θα επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες. 

3. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

4. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, όπως 

αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και να δεσμευτεί ο φορέας ότι δε θα δημοσιεύσει 

σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

 5. Να μην προκύπτει από το διαγωνισμό, με οποιονδήποτε τρόπο, οικονομικό όφελος για κανέναν 

εμπλεκόμενο (φορέα ή άτομο) ή άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι 
διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του 
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών 
οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.».

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται

οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης. 

Συν: τέσσερα (4) ηλεκτρ.αρχεία - Προκήρυξη

Εσωτερική Διανομή:                                     

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                                                    
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων       
7. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης                      
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      
                                                                                                             

                                                                                                                                              
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ





 
 

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» | Τ. Θ. 06 – Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών | Τηλ. 2310 673191 | Fax 2310 673348 | eng@delasalle.gr | www.delasalle.gr 

Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

  

Σας ενημερώνουμε ότι, συνεχίζεται για 5η χρονιά ο Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στην αγγλική 
γλώσσα για τους μαθητές και μαθήτριες Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου της Ελλάδας (δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολείων) σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται. Ο διαγωνισμός γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» με θέμα: “To Click, or not to Click.” 

  

Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με δύο μαθητές ή μαθήτριες σε κάθε κατηγορία και να υποβάλλει μέχρι 
4 έργα (poem, short story) αλλά όχι περισσότερα από 2 έργα σε κάθε κατηγορία, για κάθε τάξη του 
Σχολείου. Για παράδειγμα, το Σχολείο Άλφα μπορεί να συμμετέχει με 2 ποιήματα και 2 ιστορίες ανά Τάξη, 
όχι ανά τμήμα. Ένα άλλο σχολείο π.χ.  το Σχολείο Βήτα μπορεί να συμμετέχει με 2 ποιήματα και 1 ιστορία 
για την Α’ Γυμνασίου,  με κανένα ποίημα και 1 ιστορία για την Β’ Γυμνασίου και με 2 ποιήματα και 2 ιστορίες 
για την Γ’ Γυμνασίου. 

 

Συνεπώς, πολύ σημαντική είναι η συμβολή των εκπαιδευτικών Αγγλικής στην πρώτη ενδοσχολική επιλογή 
αυτών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ευαγγελία Καμπούρη, 
υπεύθυνη καθηγήτρια του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση writingcompetition@delasalle.gr ή στο τηλέφωνο  
2310-673191. 

 

Με εκτίμηση 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 

Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

5ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά

 
Φορέας: Αγγλικό Τμήμα Κολεγίου <<ΔΕΛΑΣΑΛ>> 
 
Επίπεδο: Β1-Β2 (A’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίου) 
  
Περιοχή: : Όλη η Ελλάδα (Γυμνάσια)  
 
Προθεσμία: 15 Νοεμβρίου 2021 - 15 Ιανουαρίου 2022 
  
Όριο λέξεων: 1000-1500 λέξεις (ιστορία)/ χωρίς όριο (ποίημα) 
 
Κατηγορίες: 2 (ιστορία, ποίημα) 
 
Αριθμός Συμμετοχών ανά σχολείο : Μέχρι 2 σε κάθε κατηγορία για κάθε τάξη ( ανώτατος αριθμός 
συμμετοχών για όλες τις τάξεις : 12) 
  
Αριθμός Νικητών: 3 σε κάθε κατηγορία ----> 3x2= 6 
 
Αριθμός και είδος βραβείων:  2 πρώτα βραβεία, ένα σε κάθε κατηγορία (Tablet TAB essential).  Οι νικητές 
της δεύτερης και της τρίτης θέσης, σε κάθε κατηγορία, θα λάβουν ένα φορητό ηχείο Bluetooth Crystal 
Audio.  
  
Περιγραφή: Γράψε ένα ποίημα ή μια ιστορία πάνω στο θέμα: “To Click, or not to Click.” 
  
Κριτές: 2 φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας, εκπαιδευτές και/ή συγγραφείς 
  
Βαθμολόγηση: κλίμακα του 20 
 
Λεπτομέρειες Βαθμολόγησης:  
 
Επίτευξη	Θέματος	=	1-5	βαθμοί		 	 	 περιεχόμενο	/	μορφή	
	
Οργάνωση	=	1-5		 	 	 	 	 συνοχή	/	συνεκτικότητα	
	
Γραμματική	=	1-5		 	 	 	 	 	εύρος	/		ακρίβεια	
	
Λεξιλόγιο	=	1-5		 	 	 	 	 εύρος	/		ακρίβεια	/	δημιουργικότητα	/	
αυθεντικότητα	

 
Οι συμμετοχές σας θα προωθηθούν στους κριτές με σειριακό αριθμό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια των αποτελεσμάτων. Όλες οι συμμετοχές είναι οριστικές, όπως ακριβώς και οι αποφάσεις των 
κριτών. 
  



 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 

Τα έργα σας θα πρέπει να δακτυλογραφηθούν στο επισυναπτόμενο Πρότυπο (Word Document) 
χρησιμοποιώντας την γραμματοσειρά: Calibri 12 και να αποθηκευτούν με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
1) Τάξη (στα Ελληνικά)  

2) Κατηγορία (στα Αγγλικά)  

3) Επώνυμο + Όνομα μαθητή (στα Ελληνικά) 
 
πχ. β’ γυμνασίου_poem_παπαδοπούλου μαρία 
 
Η αποστολή των συμμετοχών θα γίνει στη διεύθυνση: writingcompetition@delasalle.gr 
Θα  ενημερωθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ηλεκτρονική λήψη της συμμετοχής σας. 
Κανένα κείμενο δεν επιστρέφεται. 
 
Δεσμεύσεις 
 
1. Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους συμμετέχοντες μαθητές. 
2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 
γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 
3. Ο 5ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά δεν σχετίζεται με εμπορικούς ή άλλους 
διαφημιστικούς σκοπούς. 
4. Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, όπως αυτά ορίζονται από την 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  
5. Ο φορέας δεσμεύεται ότι δε θα δημοσιεύσει σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών, 
παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων. 
 
 
Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου: http://www.gymlyk.delasalle.gr 
. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν επίσης με email ή τηλεφωνικά. 
 
Παράταση ή αλλαγές στις ημερομηνίες που αφορούν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτώνται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου: http://www.gymlyk.delasalle.gr 
 

Η Τελετή Βράβευσης των Νικητών θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου <<ΔΕΛΑΣΑΛ>> 
τον Μάρτιο 2022. 

 
 

Καλή επιτυχία! 
 
 
 
 
 



 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 

 
The De La Salle English Department 

announces the 

5th CREATIVE WRITING COMPETITION  

 

Level: B1-B2( grades 7, 8, 9 ) 

Region: Greece (Junior High Schools) 

Deadline: 15th November 2021- 15th January 2022 

Word limit: 1000-1500 words (story)/ no word limit for poems 

Categories: 2 (story, poem) 

Number of winners: 3 in each category ---->  3x2=6 

Description: Write a story or poem on the topic: ‘’ To Click, or not to Click.’’ 

Awards: 2 awards for the first place, one in each category (Tablet TAB essential). The winners of the second 
and the third place, of each category, will receive a wireless bluetooth speaker (Crystal Audio) 

Total Judges: 2 Native speakers, educators and/or writers 

Marking system: scale of 20 
 
Marking details:  
 

Task Achievement = 1-5 points     content / style / format 
  
Organization = 1-5      coherence / cohesion  
 
Grammar = 1-5      range / accuracy  
 
Vocabulary = 1-5      range / accuracy / creativity / authenticity 

 
Your entries will be sent as serial numbers to the judges in order to ensure the transparency of the results. 
All entries are final as well as the decisions of the judges. 
 
All your participating work(s) should be typed in the attached Template Form (Word Document) by using 
the font: Calibri 12. They should be saved in the following way: 
 
1) Class (in Greek) 
 
2) Type of entry (in English) 
 



 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 

3) Surname + Name of the student (in lower case Greek) 
 
e.g.  β’ γυμνασίου_poem_παπαδοπούλου μαρία 
 
Please send your entries to: writingcompetition@delasalle.gr   
As soon as we receive your email, we will send you a reply. No entries will be returned. 
 
Commitments 

1. Participating students are not required to make any payments. 
2. Student participation is optional and requires parental consent. 
3. The 5th Creative Competition in English has no commercial gain or advertising purpose. 
4. The organizers of the competition ensure the protection of the participants' data and privacy 

rights regarding their work, in accordance with Greek and European Regulation. 
5. The organizers will not publish participants' work, either digitally or on paper, unless given signed 

consent by a parent/guardian. 
 

The winners will be announced on the school’s official site: http://www.gymlyk.delasalle.gr   

All finalists will be notified by email or phone. 
 
Any extensions or changes to the dates of the announcement of the results will be posted on the official 
webpage of the school: http://www.gymlyk.delasalle.gr       
 
 
 

 
A prize award ceremony will be held on De La Salle College premises in March 2022. 

Good luck!

 

 

 

 

 



ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» | Τ. Θ. 06 – Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών | Τηλ. 2310 673191 | Fax 2310 673348 | eng@delasalle.gr | www.delasalle.gr

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με μικρά ελληνικά και το έργο σας με αγγλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας, θα πρέπει να καταχωρηθεί στον προκαθορισμένο 
διαθέσιμο χώρο κάτωθεν των στοιχείων σας.

ΤΑΞΗ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

ΝΟΜΟΣ:

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΕΑ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΑΡΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:



Τμήμα Αγγλικών Σπουδών



Τμήμα Αγγλικών Σπουδών



Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
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