
ςασ ωρίηουμε ότι,  
                                          

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 
Να διατθρθκεί μζχρι 
Βακμόσ αςφαλείασ  
 
Μαροφςι,  15-12-2011 
Αρικ. Πρωτ.                 Βακμόσ Προτερ. 
Φ.14  /731 / 144321 /Γ1 
 
 
ΠΡΟ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 
                  τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ) 
              2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ & 
                  Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ      
                  (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
              3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δθμ. Εκπ/ςθσ 
                  (μζςω  Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε.& Δ.Ε.) 
              4. Δ/νςεισ  και Γραφεία Π.Ε τθσ χώρασ 
                  (ζδρεσ τουσ) 
              5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. χολεία τθσ  
                   χώρασ (μζςω Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε.) 
                  
KOIN :   Εκπαιδευτιρια Μπουγά 
               Ακοβίτικα Καλαμάτασ 
               24100 ΚΑΛΑΜΑΣΑ     

   Θζμα : 1οσ Πανελλήνιοσ Μαθητικόσ  Διαγωνιςμόσ Λογοτεχνίασ «οφία Φίλντιςη – Σο δζντρο τησ  

                 οφίασ» 

 ασ ενθμερώνουμε ότι, τα Εκπαιδευτιρια Μπουγά, προκθρφςςουν τον 1ο Πανελλινιο Μακθτικό  
Διαγωνιςμό Λογοτεχνίασ «οφία Φίλντιςθ – Σο δζντρο τθσ οφίασ».  
Ο διαγωνιςμόσ, απευκφνεται ςε μακθτζσ των Α΄ ζωσ Σ΄ τάξεων όλων των Δθμόςιων και Ιδιωτικών 
Δθμοτικών χολείων τθσ χώρασ κακώσ και των ελλθνόφωνων Δθμοτικών χολείων του εξωτερικοφ. Σο 
κζμα του διαγωνιςμοφ είναι ςχετικό με τθν γνωριμία του ζργου τθσ μεςςινιασ ςυγγραφζωσ  οφίασ 
Φίλντιςθ, θ οποία απζςπαςε το Κρατικό Βραβείο Παιδικισ Λογοτεχνίασ το 2004 για το βιβλίο 
«Ποιιματα για παιδιά». 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν κα Πουλοποφλου 
Γεωργία ςτα τθλζφωνα 27210.92022 – 27210-92122. 
Επιπροςκζτωσ ςασ ενθμερώνουμε, ότι θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι προαιρετική, από τυχόν 
ςχολεία που κα εκδθλώςουν ςχετικό ενδιαφζρον και μπορεί να υλοποιθκεί  κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ζώνθσ . 
υνθμμζνα ςασ αποςτζλλουμε τθν Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ των Εκπαιδευτθρίων Μπουγά ςτθν 
οποία αναφζρεται ο τρόποσ διεξαγωγισ του και τα βραβεία που κα δοκοφν.   
 
υν : δφο (2) ςελίδεσ 

 
                                                                                        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 
Εςωτερικι Διανομι:  
1. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματζα                                                       
2. Δ/νςθ πουδών Π.Ε.- Σμιμα Γ΄                                                 ΚΩΣΑ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ   
 
 
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε. 
 ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

 

  

 

 

 

----- 
    Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρ. Παπανδρζου 37 
    Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι 
    Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
    e-mail:  spudonpe@minedu.gov.gr 

  Πλθροφορίεσ: . Λαπατά  
    Σθλζφωνο: 210- 344 2247 

 
                             

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
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Εκπαιδευτήρια Μπουγά                                                              Καλαμάτα 22/11/2011 
Ακοβίτικα Καλαμάτας  
Τ.Κ. 24100  
Τηλ : 27210 92022  
e-mail: fbougas@bougas-school.gr  
www.bougas-school.gr                                                                                                     
Πληροφορίες: Γεωργία Ποσλοπούλοσ 
Τηλέφωνο: 27210.92022 

  
   
 
Προς:     ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
                 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε 
                ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
                Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 
                 Τ.Κ 151 80, Μαρούζι 
 

 

1ος Πανελλήνιος Μαθηηικός Διαγωνιζμός Λογοηετνίας 

«Σοθία Φίλνηιζη - Το δένηρο ηης Σοθίας» 
 
Τα Δθπαηδεπηήξηα Μπνπγά πξνηίζεληαη λα δηνξγαλώζνπλ ηνλ 1ν παλειιήλην καζεηηθό δηαγσληζκό 
ινγνηερλίαο «Σνθία Φίιληηζε - Τν Γέληξν ηεο Σνθίαο» πνπ ζηόρνο καο είλαη λα θαζηεξσζεί ζε εηήζηα 
βάζε. Ο δηαγσληζκόο απηόο αθηεξώλεηαη ζηε κλήκε ηεο κεζζήληαο ζπγγξαθέσο πνπ γελλήζεθε ζηε 
Βαλάδα Τξηθπιιίαο. Τα πξώηα ηεο γξάκκαηα έκαζε ζην Γεκνηηθό Σρνιείν ηεο Κππαξηζζίαο. Ύζηεξα από 
πνιπεηή παξακνλή ζηελ Αζήλα, επέζηξεςε ζηνλ ηόπν ηεο θαη έδεζε ζηελ Καιακάηα από ην 1981 έσο ην 

ηέινο ηεο δσήο ηεο. 
Αλέπηπμε πινύζηα θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δξάζε σο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο, παξαγσγόο 

ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο θαη αξζξνγξάθνο ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ. 
Γεκάηε επαηζζεζίεο θαη ηξπθεξόηεηά πξνο ηελ παηδηθή ειηθία βξέζεθε γηα πάξα πνιιά ρξόληα πιάη ζηελ 
Οκάδα Λνγνηερλίαο ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Μπνπγά θαη ζεξγηάληζε καδί ηνπο ζηα θαληαζηηθά κνλνπάηηα 
ηεο ινγνηερλίαο. Δίρε γξάςεη πνιιά βηβιία, δηεγήκαηα, πνίεζε θαη ζηίρνπο πνπ κεινπνίεζε ν Μίκεο 
Πιέζζαο. Έξγα ηεο έρνπλ παηρηεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν όπσο «Ο Αε Βαζίιεο ν ζαιαζζηλόο» θαη «Τν 
ζθηάρηξν». Τν 2004 απέζπαζε ην Κξαηηθό Βξαβείν Παηδηθήο Λνγνηερλίαο γηα ην βηβιίν «Πνηήκαηα γηα 

παηδηά». 
 
Σην νπηζζόθπιιν ηεο βξαβεπκέλεο ζπιινγήο ζεκείσλε: «Η βαζηά κνπ ζρέζε κε ηε θύζε, ε αγάπε θαη 
ε επγλσκνζύλε πνπ ληώζσ γη’ απηήλ ήηαλ ε αθνξκή γηα ηνύηα ηα πνηήκαηα. Ήζεια λα ηελ 
ηξαγνπδήζσ, αληίδσξν κηθξό γηα όζα πνιιά ζηα παηδηθά κνπ ρξόληα κνύ θαλέξσζε, θη σο ηώξα κνπ 
θαλεξώλεη, ζηελ άπια θαη ην θσο ηνπ Νόηνπ, όπνπ δσ. Αλ απηό ην αληίδσξν θαηαθέξσ κε ηα παηδηά λα 
ην κνηξαζηώ, αλ έλα γιαξόλη, κηα ρειώλα, έλα θεγγάξη, έλα νπξάλην ηόμν έρεη λα ηνπο πεη πσο ν 

θόζκνο δελ είκαζηε κόλνλ εκείο, ζα ‘καη επηπρήο». 

 
Τν έξγν ηεο Σνθίαο Φίιληηζε ξίδσζε θαη θάξπηζε ζηηο θαξδηέο θαη ηε θαληαζία ησλ παηδηώλ. Τώξα ηα 
παηδηά, όπσο ηα πνπιηά, πνπ ιάηξεπε, θαινύληαη λα «ηζηκπνινγήζνπλ» ηνπο θαξπνύο ηνπ θαη λα 
μεθηλήζνπλ ην δηθό ηνπο ινγνηερληθό ηαμίδη. Έκπλεπζε θαη νδεγόο ηνπο αο είλαη νη ηίηινη ησλ πνηεκάησλ 
ηεο ζπγγξαθέσο. 

 

Όροι ζσμμεηοτής: 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη καζεηέο ηεο Α’ έσο Ση’ ηάμεο όισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο θαη 

ησλ ειιελόθσλσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ.  
2. Οη καζεηέο ηεο  Α’ θαη Β’ ηάμεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό θηινηερλώληαο έλα έξγν δσγξαθηθήο ή 

γξάθνληαο θείκελν. 
3. Κάζε καζεηήο νθείιεη λα ελζσκαηώζεη ζηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηνπ έλα ηίηιν πνηήκαηνο ηεο ζπγγξαθέσο 

όπσο απηνί παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 «Ναλνύξηζκα», «Σηελ παζραιίηζα»,  «Μπζηηθό»,  «Γιεληνθόπη»,  «Όλεηξν», «Πξνμεληό» 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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«Λεβάληα»,  «Γηα…ςύιινπο»  «Χειηδνλίζκαηα»,  «Χξώκαηα»,  «Έλα γιαξόλη»,  «Πεξηζηεξάθη κνπ»,  
«Καινθαηξάθη»,  «Μπζηηθά»,   «Μειίηζα-Κπδσλίηζα»,  «Λακπεδόλα», 

«Μηα ζθαιίηζα»,   «Ο Φιεβάξεο»,  «Ο θνύθνο»,  «Τη λα θάλσ», «Ο γάκνο»,  «Κνπβέληεο ηεο λύρηαο»,  

«Νάλη». 
(π.ρ  Τίηινο πνηήκαηνο: Χξώκαηα  -  Τίηινο καζεηή: Τα κπιε ρξώκαηα ηνπ νπξαλνύ) 

4. Τα θείκελα λα είλαη απνθιεηζηηθά ησλ καζεηώλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ή ηε βνήζεηα θάπνηνπ γνλέα ή 
εθπαηδεπηηθνύ. 

5. Τα δηεγήκαηα πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 200 έσο 1200 ιέμεηο θαη ηα πνηήκαηα κέρξη 30 ζηίρνπο. 

6. Οη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ηεο Α’ θαη Β’ ηάμεο  ζην δηαγσληζκό δσγξαθηθήο ζα πξέπεη λα θηινηερλήζνπλ 
ηα έξγα ηνπο ζε ραξηί κε δηαζηάζεηο όρη κεγαιύηεξεο από 35X50 εθ. θαη όρη κηθξόηεξεο από 21X35 εθ., 
ρξεζηκνπνηώληαο νπνηνδήπνηε πιηθό (μπινκπνγηέο, ηέκπεξεο, ιαδνπαζηέι, κνιύβη, κειάλη θιπ.). Γελ ζα 
γίλνπλ δεθηέο εθηππώζεηο από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή νύηε ηξηζδηάζηαηα έξγα.   

7. Σηελ νπίζζηα όςε ησλ έξγσλ θαη ησλ θεηκέλσλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ην όλνκα, ην επίζεην, ε ηάμε 
ηνπ καζεηή θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά (όλνκα ζρνιείνπ -πιήξεο 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε - ηειέθσλν- FAX).  

8. Η αμηνιόγεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη από ινγνηέρλεο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Τα έξγα δελ ζα επηζηξαθνύλ. Θα 
απνλεκεζεί έλα βξαβείν γηα θάζε ηάμε. Η απονομή θα πραγμαηοποιηθεί ζηις 5 Μαΐοσ 2012 ζηα 
Εκπαιδεσηήρια Μποσγά ζηελ Καιακάηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βηβιηνδξνκηώλ. 
Τα έξγα κπνξνύλ λα ζηαινύλ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπο ή αηνκηθά ζηε δηεύζπλζε:                                   

                                    Γηα ην Δηαγσληζκό «Σνθία Φίιληηζε - Τν δέληξν ηεο Σνθίαο» 
Εθπαηδεπηήξηα Μπνπγά 
Αθνβίηηθα Καιακάηαο 

Τ.Κ 24100, Καιακάηα 
ηει.27210.92022, Fax.27210.82448 

Γεθηή γίλεηαη θαη ε απνζηνιή ησλ έξγσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηε δηεύζπλζε fbougas@bougas-
school.gr ή www.bougas-school.gr, κε ηίηιν: Γηα ην δηαγσληζκό «Σνθία Φίιληηζε - Τν δέληξν ηεο 
Σνθίαο». 

 

1. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνζηνιήο είλαη ε 6 Απριλίοσ 2012. 
2. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 27210.92022, 27210-92122, 697.0801858 

θ.Πνπινπνύινπ Γεσξγία. 
Παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ην ζπληνκόηεξν ηελ απάληεζή ζαο ζην αίηεκα ηεο έγθξηζεο ηνπ 
παξαπάλσ δηαγσληζκνύ.                                                                      
                                                                                                         Ο Γηεπζπληήο  

       

                                                                                                     ΦΩΤΙΟΣ Γ.ΜΠΟΥΓΑΣ 
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