
 
Προκήρυξη  

Πανελλήνιου Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ Σχολικήσ Εφημερίδασ 

«Σεβαςμόσ ςτο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» 

 
Σο ςωματείο «Ορίζοντες» προκθρφςςει Πανελλαδικό Μακθτικό Διαγωνιςμό με τίτλο 

«εβαςμόσ ςτο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. Ο διαγωνιςμόσ αφορά 

ςτθν ζκδοςθ φφλλου ςχολικισ εφθμερίδασ αφιερωμζνου ςτθ Δθμοκρατία, τθν κοινωνικι 

ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ.    

    Με τον όρο «ςχολικι εφθμερίδα» εννοοφμε κάκε είδουσ ζντυπθ ι ψθφιακι εκδοτικι 

προςπάκεια που επιχειροφν οι μακθτζσ/τριεσ. Βαςικόσ ςκοπόσ μζςω τθσ δθμιουργίασ 

ςχολικισ εφθμερίδασ είναι θ δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν, δθλαδι υπεφκυνων πολιτϊν 

που είναι ενθμερωμζνοι, γνωρίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ και 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνία. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, οι μακθτζσ/τριεσ 

μακαίνουν να  ςκζφτονται κριτικά, να  ςυνεργάηονται, να ερευνοφν, να  εκφράηονται, να 

δθμιουργοφν και να επικοινωνοφν. Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτοφν τθ δυνατότθτα 

να δοκιμάςουν νζουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, ενϊ ταυτόχρονα ενιςχφεται θ ςφνδεςθ του 

ςχολείου με το κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Η εςτίαςθ ςτθ Δθμοκρατία, τθν 

κοινωνικι ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

τθσ εποχισ μασ και ςτο ζντονο ενδιαφζρον των παιδιϊν και εφιβων για τα επίκαιρα αυτά 

ηθτιματα. 

     Οι ςτόχοι του Διαγωνιςμοφ είναι:     

 Η πλθροφόρθςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε κζματα 

δθμοκρατίασ, κοινωνικισ ιςότθτασ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

 Ο προβλθματιςμόσ και θ ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Ο προβλθματιςμόσ ςχετικά με ηθτιματα κοινωνικισ ανιςότθτασ και κοινωνικισ 

αδικίασ και θ καλλιζργεια των ιδανικϊν τθσ ιςότθτασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

 Σο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία και θ αναηιτθςθ πθγϊν γνϊςθσ ςε αυτιν 

 Η ανάπτυξθ των δθμιουργικϊν και εκφραςτικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν/τριϊν, 

κακϊσ και τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ 

 Η ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ 

 Η γνωριμία και θ εξοικείωςθ των μακθτϊν/τριϊν µε τα ποικίλα είδθ του 

δθμοςιογραφικοφ λόγου  

 Η ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν/τριϊν 

 



Ο διαγωνιςμόσ είναι Πανελλαδικόσ και απευκφνεται ςε ςχολικζσ μονάδεσ όλων των τφπων 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ε’ και Σ’ τάξθ 

του Δθμοτικοφ και ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου.  

Ο Διαγωνιςμόσ διοργανϊνεται από το ωματείο Ορίζοντες. 

Web:www.horizontes4all.org 

Email: info@horizontes4all.org 

Τηλζφωνο επικοινωνίασ:6944654367 

 

 Σο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνιςμοφ προβλζπει: 

 

α. Διλωςθ ςυμμετοχϊν των χολικϊν Μονάδων: μζχρι τθν Παραςκευι 29 Νοεμβρίου 2019 

β. Τποβολι των δράςεων: μζχρι τθν Παραςκευι 27 Μαρτίου 2020 

γ. Αξιολόγθςθ μζχρι τθν Παραςκευι 24 Απριλίου 2020 

δ. Σελετι βράβευςθσ τον Μάιο 2020 

 

Σο ζντυπο φφλλο κα πρζπει να αποςταλεί ταχυδρομικά, ενϊ το ψθφιακό θλεκτρονικά (ςε 

μορφι pdf), ςτθν ταχυδρομικι και θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ωματείου και ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ που κα ανακοινωκοφν.  

 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

Οι ςυμμετοχζσ είναι ομαδικζσ. Ο Διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςτισ υντακτικζσ Ομάδεσ των 

χολικϊν Εφθμερίδων. Η υντακτικι Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από 

μακθτζσ/τριεσ του ίδιου τμιματοσ ι διαφορετικϊν τμθμάτων. Μπορεί να ςυμμετζχει ζνασ 

ι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί. Η μορφι τθσ εφθμερίδασ μπορεί να είναι ζντυπθ ι 

θλεκτρονικι που κα δφναται να αποκθκευκεί και θ ζκταςθ τθσ 18 – 24 ςελίδεσ. 

 

Περιεχόμενο εφημερίδασ: 

Σο φφλλο κα πρζπει να πραγματεφεται κζματα ςχετικά με: 

α) τθ Δθμοκρατία, τθν κοινωνικι ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

β) τα ανκρϊπινα δικαιϊματα,  

γ) τθν πολυπολιτιςμικότθτα,  

δ) τον ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία,  

ε) τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία,  

ςτ) τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.  

Δεν είναι υποχρεωτικό θ εφθμερίδα να καλφπτει και τουσ 6 κεματικοφσ άξονεσ. Είναι όμωσ 

υποχρεωτικό να πραγματεφεται τον πρϊτο κεματικό άξονα και τουλάχιςτον άλλον ζναν 

από τουσ υπόλοιπουσ. 

 

     Είναι απαραίτθτο να υπάρχουν οι πιο κάτω ςτιλεσ: 

 Άρκρο 

 Ρεπορτάη / ζρευνα 

 υνζντευξθ 



 Παρουςίαςθ / Κριτικι (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίασ, κεατρικισ παράςταςθσ, 

εικαςτικισ δθμιουργίασ με κζμα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα) 

 Λογοτεχνικό κείμενο (π.χ.: χρονογράφθμα, ποίθμα, διιγθμα, μονόλογοσ)   

 Γελοιογραφία ι κόμικ  

 Φωτογραφίεσ 

 Εικαςτικά ζργα (π.χ. ηωγραφιά, ςκίτςο) 

 Παιχνίδια (π.χ. ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροςτιχίδεσ)  

 

Σα ζντυπα κα αξιολογθκοφν από επιτροπι με βάςθ τα εξισ κριτιρια: 

 Δομι  

 Πλθρότθτα περιεχομζνου  

 Ποικιλία τθσ φλθσ  

 Αυκεντικότθτα & πρωτοτυπία των εργαςιϊν 

 Ποιότθτα του λόγου  

 Εμφάνιςθ του εντφπου  

 

Για κάκε βακμίδα κα δοκοφν τα εξισ βραβεία: 

 

Α) Καλφτερθσ εφθμερίδασ  

Β) Καλφτερθσ επιλογισ κεμάτων  

 

     Η απονομι των διακρίςεων κα γίνει ςτθ διάρκεια εκδιλωςθσ. Σα βραβεία κα αφοροφν 

τθν υποςτιριξθ των ςχολείων με ψθφιακό υλικό. ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί 

Βεβαίωςθ υμμετοχισ.   

     Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτον διαγωνιςμό είναι προαιρετικι, 

ενϊ δεν υπάρχει καμιά οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ μακθτζσ/τριεσ ι το ςχολείο. Για τθ 

ςυμμετοχι των  μακθτϊν/τριϊν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων και κθδεμόνων.  

     Ο φορζασ διοργάνωςθσ που αναλαμβάνει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του 

διαγωνιςμοφ κα διαςφαλίςει τα προςωπικά δεδομζνα και τα πνευματικά δικαιϊματα των 

δθμιουργϊν. Δε κα υπάρξουν ζςοδα για τον φορζα που προκθρφςςει τον διαγωνιςμό ι για 

άλλον από τα υποβλθκζντα ζργα (με εμπορία ι διαφιμιςθ κ.λπ.) και θ χριςθ των ζργων κα 

γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. Προτείνεται 

πάντωσ, κατά τθν κρίςθ των διδαςκόντων, θ προετοιμαςία των μακθτϊν/τριϊν για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κατά τθ διδαςκαλία μακθμάτων όπωσ: Γλϊςςα, Εικαςτικά, 

Ευζλικτθ Ζϊνθ, ΚΠΑ, Ερευνθτικι Εργαςία, κακϊσ θ διδαςκαλία των επιμζρουσ αυτϊν 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, μζςα από τθν όλθ διαδικαςία, εμπλουτίηεται και διευρφνεται με 

τρόπο δθμιουργικό, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν. 

Προβλζπονται διαδικαςίεσ αποτίμθςθσ του διαγωνιςμοφ 

 

 

 


