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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. 
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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! 
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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) 
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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!

 

 

 

 

 


