Never Such Innocence – Η Θεσσαλονίκη Θυμάται
Ο Οργανισμός Never Such Innocence έχει στόχο του την ευαισθητοποίηση των νέων
για τον A' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για να σηματοδοτήσουμε την επέτειο 100 χρόνων από τον A' Παγκόσμιο Πόλεμο
διοργανώνουμε ετήσιο διαγωνισμό ποίησης και τέχνης για νέους, ξεκινώντας από
τον πρώτο διαγωνισμό μας το 2014 και ολοκληρώνοντας τον κύκλο με τον τελευταίο
διαγωνισμό που πραγματοποιούμε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ο τέταρτος
και τελευταίος μας διαγωνισμός ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, με τη
δημοσίευση του τέταρτου τόμου πηγών.
Ο ενημερωμένος τόμος περιλαμβάνει νέες ενότητες, που αφορούν στην Εκστρατεία
της Θεσσαλονίκης και την μουσική στον πόλεμο. Περιλαμβάνει επίσης ειδικό
κεφάλαιο σχετικό με τον πόλεμο στους αιθέρες για να τιμηθεί η εκατονταετηρίδα
της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF). Ο νέος αυτός τόμος είναι διαθέσιμος
μέσα από την ιστοσελίδα μας www.neversuchinnocence.com από τις 22 Σεπτεμβρίου
2017.
Οι διαγωνισμοί ποίησης και τέχνης είναι ανοιχτοί σε όλα τα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών
σε όλο τον κόσμο. Οι διαγωνισμοί χωρίζονται στις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες:
Ηλικία 9-11
Ηλικία 11-14
Ηλικία 14-16
Βραβεία ανά κατηγορία:
1η θέση: £ 200-μαθητής & £ 200-σχολείο
2η θέση: £ 100-μαθητής & £ 100-σχολείο
3η θέση: £ 50-μαθητής & £ 50-σχολείο
Όλοι οι νικητές και οι νικήτριες καλούνται σε μια αξέχαστη τελετή απονομής
βραβείων στο Λονδίνο. Δύο συμμετέχοντες από κάθε κατηγορία επιλέγονται και
προσκαλούνται στην τελετή των βραβείων, όπου θα λάβουν ειδικά υπογεγραμμένα
αντίγραφα βιβλίων εμπνευσμένων από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο! Κάθε
μαθητής που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα λάβει μια ατομική βεβαίωση
συμμετοχής/έπαινο για την προσπάθεια και τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.
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Εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον κύριο διεθνή διαγωνισμό, τα παιδιά
από την Ελλάδα θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους
δημόσια στη Θεσσαλονίκη καθώς και στις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις για την
επέτειο του Μετώπου της Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθούν στο Βρετανικό
Στρατιωτικό Νεκροταφείο της Δοϊράνης τον Σεπτέμβριο του 2018.
Καταλαβαίνουμε ότι ίσως είναι λίγο δύσκολο για κάποια παιδιά να γράψουν ποίηση
στην αγγλική γλώσσα. Έχουμε όμως πέντε συμβουλές για να τους βοηθήσουμε να
προσεγγίσουν το έργο τους.
1. Γράψτε για αυτό που γνωρίζετε και έχετε βιώσει. Η ειλικρίνεια μιλάει από μόνη
της!
2. Ρωτήστε τον εαυτό σας στο τέλος κάθε γραμμής, «Χρειάζομαι πραγματικά όλες
αυτές τις λέξεις; Ποιές είναι αυτές που αποδίδουν πιο δυνατά το μήνυμα και ποιες
είναι αυτές που είναι απλή φλυαρία;
3. Θυμηθείτε ότι δεν χρειάζεται να γράφετε σε πλήρεις προτάσεις στην ποίηση - δεν
υπάρχουν περιορισμοί
4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια λέξη απλώς και μόνο επειδή κάνει ρίμα, και να
θυμάστε ότι ο ρυθμός στην ποίηση είναι τόσο σημαντικός όσο και η ομοιοκαταληξία
5. Σκεφτείτε εικόνες! Οι εικόνες λένε από μόνες τους μια ιστορία
Τα ποιήματα δεν χρειάζεται να είναι περιοριστικά στη μορφή, μπορούν να είναι
σκέψεις γραμμένες σύμφωνα με την οπτική του καθένα. Για παράδειγμα, θα
μπορούσαν να παρουσιάζουν την πλευρά ενός στρατιώτη του οποίου τον τάφο
επισκεφθήκατε. Ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει το παρακάτω
ποίημα που κέρδισε έναν από τους προηγούμενους διαγωνισμούς:
What happens next? Του Sean Thackwray
What happens next
Will our lips meet again?
I long to feel you
But know in my heart this could be the end!
Are you listening my darling?
There is hate and selfishness,
But I’m only full of love and hope!
Τα ποιήματα γίνονται δεκτά και στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο ο διαγωνισμός είναι
μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους στην αγγλική
γλώσσα και έτσι ενθαρρύνουμε τις συμμετοχές στα αγγλικά.
Για τον διαγωνισμό τέχνης, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε όλα τα μέσα:
ζωγραφική, σκίτσα, κινούμενα σχέδια ή κολάζ.

Παρακάτω είναι κάποιοι από τους βασικότερους όρους συμμετοχής στον
διαγωνισμό, περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.neversuchinnocence.com











Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών
Ζητάμε από τους συμμετέχοντες ή από τους εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν
τη συμμετοχή για λογαριασμό των μαθητών τους να μας ειδοποιούν για τυχόν
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα ήθελαν να έχουν υπόψη τους οι κριτές
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής
Η συμμετοχή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο
Τα έργα τέχνης μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε μέσο
Τα πνευματικά δικαιώματα κάθε συμμετοχής παραμένουν στον δημιουργό.
Ωστόσο, με την είσοδό τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες που
διακρίνονται παραχωρούν στον Οργανισμό Never Such Innocence το δικαίωμα
να δημοσιεύει ή / και να μεταδώσει το έργο τους
Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται από το έντυπο συμμετοχής που
είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπό μας και το οποίο πρέπει να αποσταλεί μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
competition@neversuchinnocence.com

Το 2018 θα φτιάξουμε μια νέα κληρονομιά που θα μείνει στον χρόνο. Θα
δημοσιεύσουμε ένα βιβλίο που θα περιλαμβάνει όλες τις νικήτριες ποιητικές και
καλλιτεχνικές συμμετοχές από τα τέσσερα χρόνια του διαγωνισμού. Το βιβλίο αυτό
θα το αφήσουμε στις επόμενες γενιές - Η Κληρονομιά των παιδιών της δικής μας
εποχής για τα 100 χρόνια από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.
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