Θεσσαλονίκη ,14/03/2019

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ΒΆΘΜΙΑ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας παραθέτουµε αναλυτικά την περιγραφή του διαγωνισµού που θα πραγµατοποιηθεί µε την
επιµέλεια της Εφηµερίδας Μακεδονία για τους µαθητές/τριες των Γυµνασίων και Λυκείων της
κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018-2019.
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ για τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ και ΛΥΚΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σκοποί του διαγωνισµού:
1) η σηµασία της ενηµέρωσης στη ζωή των πολιτών.
2) η εξοικείωση των µαθητών µε τη Δηµοσιογραφία και τη δοµή µιας εφηµερίδας.
3) η προβολή των δηµιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των µαθητών αλλά και η
συµβολή των εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση.
4) η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των µαθητών για θέµατα που αφορούν στις
σχέσεις τους µε την κοινωνία, τον πολιτισµό και το περιβάλλον.
5) η ανάδειξη κάθε προσπάθειας έκδοσης µαθητικών εφηµερίδων στην Κεντρική
Μακεδονία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ :
-

σχολικές εφηµερίδες (ΈΝΤΥΠΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) από τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ της Κεντρικής
Μακεδονίας
σχολικές εφηµερίδες(ΕΝΤΥΠΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) από τα ΛΥΚΕΙΑ της Κεντρικής
Μακεδονία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Κριτήρια αξιολόγησης των εφηµερίδων είναι η δοµή του περιεχοµένου τους, η
πληρότητα και η ταξινόµηση της ύλης, η πρωτοτυπία, η ποιότητα των κειµένων και η
εµφάνιση του εντύπου.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης των εφηµερίδων που θα συµµετέχουν
στον διαγωνισµό θα αποτελείται από 5 άτοµα των οποίων το γνωστικό τους αντικείµενο τους
επιτρέπει να κρίνουν τέτοιες προσπάθειες. Δύο έγκριτοι δηµοσιογράφοι της εφηµερίδας
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων
Μακεδονίας Θράκης, , ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α’/θµιας και Β’/θµιας
Εκπαίδευσης και ένας επαγγελµατίας των γραφικών τεχνών (art director).
ΒΡΑΒΕΙΑ:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ο Καλύτερη έντυπη εφηµερίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: χρηµατικό έπαθλο 800 ευρώ
1ο Καλύτερη ηλεκτρονική εφηµερίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: χρηµατικό έπαθλο 500 ευρώ

ΛΥΚΕΙΟ
1ο Καλύτερη έντυπη εφηµερίδα ΛΥΚΕΙΟΥ: χρηµατικό έπαθλο 800 ευρώ
1ο Καλύτερη ηλεκτρονική εφηµερίδα ΛΥΚΕΙΟΥ : χρηµατικό έπαθλο 500 ευρώ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος ΓΥΜΝΑΣΙΑ και ΛΥΚΕΙΑ της Κεντρικής
Μακεδονίας (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ,
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν.ΚΙΛΚΙΣ) υποβάλλοντας µια έκδοση εφηµερίδας που κυκλοφόρησε ή θα
κυκλοφορήσει κατά την σχολική χρονιά 2018 2019 .Η έντυπη εφηµερίδα θα πρέπει να
αποσταλεί σε πέντε αντίτυπα στη διεύθυνση της εφηµερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καθολικών 4 ΤΚ
546 25 Θεσσαλονίκη µε την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
και η ηλεκτρονική στο email emporiko@makthes.gr . Το αργότερο έως τις 22 Απριλίου 2019.
Οι συµµετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από µια επιστολή µε τα εξής στοιχεία:
1. ΣΧΟΛΕΙΟ , ΠΟΛΗ , ΝΟΜΟΣ
2. υπεύθυνος καθηγητής (όνοµα και τηλέφωνο επικοινωνίας)
3. Ονόµατα µαθητών που απαρτίζουν τη συντακτική οµάδα και αριθµός
συµµετοχών στην εκδήλωση Βράβευσης,
Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε ανοιχτή εκδήλωση εντός του Μήνα Μαΐου 2019,
(πιθανή ηµεροµηνία 16 Μαΐου) κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγµατοποιηθούν
εισηγήσεις από ειδικούς για την µάστιγα του εθισµού στις οθόνες ,παρουσία
µαθητών , υπεύθυνων καθηγητών και άλλων προσωπικοτήτων από το χώρο της
δηµοσιογραφίας, τον πολιτικό κόσµο και την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Παρακαλούµε όπως προωθήσετε την παρούσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα σχολεία της
περιοχής ευθύνης σας, ώστε µε την αρωγή σας να ξεκινήσουµε την ενηµέρωση στα σχολεία
και την συλλογή συµµετοχών.
Η εφηµερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ασκεί το λειτούργηµα της Ενηµέρωσης για περισσότερο από έναν
αιώνα και επιθυµεί αυτό να το µοιραστεί µε κάθε τρόπο µε την µαθητική κοινότητα και µε όλη
την κοινωνία

Με εκτίµηση

Για την Εφημερίδα Μακεδονία
Καπάνταη Γλυκερία
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Email kapantaig@gmail.com
Email emporiko@makthes .gr
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