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Ρόδος,18/5/2021 

 

 Αρ. Πρωτ.: 223 

Προς : 
1. Διευθυντές / ντριες 

Σχολικών μονάδων Ν. 
Δωδεκανήσου 

2. Συμμετέχοντες/ ουσες 
στη δράση / διαγωνισμό 
δημιουργικής γραφής. 

3. Κοινοποίηση 
1. 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου

  
 
 
Θέμα: Οργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης – βράβευσης για τη δράση «Δημιουργώντας 

μικρές ιστορίες: Δημιουργική γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας».  

 

Ενημερώνουμε τους/τις  συμμετέχοντες/ ουσες στη δράση «Δημιουργώντας μικρές ιστορίες: 

Δημιουργική Γραφή στο μάθημα της Λογοτεχνίας» που συνδιοργανώθηκε από τη ΣΕΕ ΠΕ02 

Φιλολόγων, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Δωδεκανήσου και τη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, ότι η τυφλή κρίση 

των υποβληθέντων γραπτών έχει ολοκληρωθεί. Θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά όλους τους 

μαθητές/ τριες για τα εξαιρετικά κείμενα που υπέβαλαν, αλλά , κυρίως, για την αγάπη που επέδειξαν 

για τον λογοτεχνικό λόγο και τη φιλαναγνωσία μέσα σε μία δύσκολη για όλους περίοδο.  

Για την ολοκλήρωση της δράσης οργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία 

προγραμματίζεται για τις 8 Ιουνίου, ώρες 11.00 – 12.30 μέσω WEBEX. Με την συμβολή του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου που είναι ο χορηγός  της δράσης, οι καλύτερες 

συμμετοχές θα βραβευτούν με πολύ αξιόλογα λογοτεχνικά βιβλία και λεξικά. Επίσης, θα 

αποσταλούν βεβαιώσεις / έπαινοι συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες/ουσες.  

Στην εκδήλωση παρακαλούνται να συμμετάσχουν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος μαζί 

με τους μαθητές τους. Θα ζητηθεί να αναγνωστούν αποσπάσματα των καλύτερων κειμένων και να 

καταθέσουν οι μαθητές/ τριες τη γνώμη τους για την εμπειρία τους. Θα αποσταλεί στην κάθε 

σχολική μονάδα ευχαριστήρια επιστολή με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και του συνόλου των 

μαθητών που έλαβαν μέρος στη δράση, όπου και θα αναφέρονται οι συμμετοχές που θα 

βραβευτούν.  

Επίσης, επειδή θα θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματα των  βραβευθέντων μαθητών /τριών 

στην τοπική εφημερίδα, παρακαλούμε πολύ τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς , αφού τους 

κοινοποιηθεί η λίστα των καλύτερων συμμετοχών,  να λάβουν από τους μαθητές/τριες μία 
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υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους όπου θα φαίνεται ότι συμφωνούν να ανακοινωθεί το όνομα 

του παιδιού τους. Η ανακοίνωση θα αφορά μόνο τα ονόματα που προκρίθηκαν και δε θα 

περιλαμβάνει βαθμολογία.  Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν την υπεύθυνη 

δήλωση γονέα μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου στη διεύθυνση filologoi.dodekanisou@gmail.com  

Τέλος, υπάρχει η πρόθεση να συνταχθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)με ISBN, το οποίο θα είναι 

αφιερωμένο στη δράση και θα περιλαμβάνει τα κείμενα των μαθητών. Γι’ αυτό, ζητούμε από όλα 

τα παιδιά που συμμετείχαν και θα ήθελαν να συμπεριληφθούν τα κείμενά τους στο ηλεκτρονικό 

βιβλίο να καταθέσουν μία υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα που να συναινεί στη 

συμπερίληψη του κειμένου τους. Διευκρινίζεται ότι το e-book θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλες τις 

σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου το επόμενο φθινόπωρο.  

 

Παρατίθεται η λίστα των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στη δράση. 

 

1. 3o Γυμνάσιο Ρόδου  

2. Μουσικό σχολείο Ρόδου  

3. 2ο Γυμνάσιο Ρόδου  

4. 7ο Γυμνάσιο Ρόδου  

5. 1ο Γυμνάσιο Κω  

6. 1ο ΓΕΛ Καλύμνου  

7. Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου  

8. ΓΕΛ Απερίου Καρπάθου  

9. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Πυθαγόρας Ρόδου  

10. ΓΕΛ Ιαλυσού  

11. ΓΕΛ Λέρου-Μπουλαφέντειο  

12. 1ο ΓΕΛ Ρόδου-Βενετόκλειο  

13. 4ο ΓΕΛ Ρόδου  

14. 5ο Γυμνάσιο Ρόδου  

15. Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου  

16. Γυμνάσιο Μασάρων Ρόδου  

17. Γυμνάσιο Πάτμου  

18. 1ο Γυμνάσιο Ρόδου 

19. 3ο ΓΕΛ Ρόδου  

20. Γυμνάσιο Λ.Τ. Αγαθονησίου  

21. Γυμνάσιο Λ.Τ. Κάσου  

22. ΓΕΛ Κρεμαστής Ρόδου 
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Η Σ.Ε.Ε Φιλολόγων Δωδεκανήσου  

  

 Κωνσταντίνα Καλαούζη  

 


