مسابقه داستان نویسی  /نویسندگی

سخنی با والدین و دختران عزیزم
یکی از مسابقه های جذاب و دوست داشتنی برای کسانی که اهل نوشتن هستند مسابقه و رقابت
در داستان نوشتن و نویسندگی است .
باید توجه داشته باشیم نوشتن فقط به قصد مسابقه خطاست  .اما شرکت در آن پس از خلق یک
اثر  ،بسیار دلنشین و دوست داشتنی است .
همه ی ما می داینم رسالت نویسنده این است که برای رساندن یک مفهوم زیبای الهی و دینی با
لطافت در کلمات می تواند دنیای جدیدی از تصورات را برای خواننده پیش آورد و زبانی برای ذهنیت
های جدید و خلق افکاری ماندگار باشد.
دخترای گلم که نویسندگی را دوست دارید شما حتما داستان زیاد مطالعه میکنید .
و بعد با حوصله و پشتکار داستان می نویسید  ،حاال می توانید در یک مسابقه نویسندگی شرکت
کنید .
دختران عزیزم نکات زیر را به خوبی مطالعه کنید :
اصول اولیه داستاننویسی برای عالقهمندان ادبیات و بهخصوص آنهایی که مایلند در این مسابقه
شرکت کنند ،خالی از فایده نیست  .در این مطلب چند اصل ساده در نوشتن داستان را مرور خواهیم
کرد و امیدواریم که به شما در نوشتن داستان کمک کند.

برای شرکت در مسابقه داستان نویسی و نویسندگی الزم است که :

 .1از خود بپرسیم داستان چه نیست؟ داستان میتواند خیلی چیزها باشد ،اما به یاد داشته
باشید که خاطره نیست  ،گزارش رسانهای نیست ،پند و اندرز نیست
 .2از خود بپرسیم« :چه حرف و نکته تازهای در داستان من ارزش آن را دارد که خوانندهای ده یا
بیست دقیقه وقت خود را به خواندن آن اختصاص دهد؟

مسابقه داستان نویسی  /نویسندگی در بخشهای زیر انجام می شود :
داستان بلند  .داستان کوتاه .کوتاه کوتاه ( مینیمال ) نمایشنامه ،داستان طنز  .خاطره نویسی
با موضوع :آزاد(دلخواه )
معیارهای داوری اثار
آثار ارسالی توسط معلمین ادبیات در تمام پایه های دبستان به عنوان داورمتخصص مالکهای
ارزیابی زیر بررسی میشود ؛
 نداشتن غلط امالیی
 توجه به عالئم نگارشی
 تاثیر گذاری نوشته و داستان
 محتوا و هدف داستان
 آثار با فونت  B Nazaninتایپ شده باشد.

زمان بندی و اجرا

 مرحله مقدماتی  ( 99/11/7رقابت در کالس )
برای مرحله مقدماتی از اول بهمن منتظر ارسال اثار شرکت کننده ها هستیم .
 مرحله نیمه نهایی  ( 99/12/12رقابت بین پایه )
برای مرحله نهایی از اول اسفند منتظر ارسال اثار برندگان مرحله مقدماتی هستیم .
 مرحله نهایی

1400/1/23

در اسکای روم ( وبینار )ر با حضور کل دانش اموزان ( رقابت

بین داوطلبان برگزیده در مرحله نیمه نهایی )
برای مرحله نهایی از اول فروردین منتظر ارسال اثار برندگان مرحله نیمه نهایی
هستیم .

