3rd Spelling Bee Competition for Middle School Students
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη 3ου Διαγωνισμού ορθογραφίας και παραγωγής λόγου στην Αγγλική
Γλώσσα
Το τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» προκηρύσσει, για τη σχολική χρονιά 20192020, έναν διαγωνισμό ορθογραφίας λέξεων και παραγωγής προτάσεων για μαθητές από όλες
τις τάξεις του Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός έχει παιγνιώδη μορφή, ομαδικό χαρακτήρα και δεν
απαιτεί καμία προετοιμασία.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές που συμμετέχουν αγαπούν την αγγλική γλώσσα και ενθαρρύνονται να:
•
•
•
•
•
•
•

επικοινωνήσουν με συνομήλικους με κοινά ενδιαφέροντα
καλλιεργήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες του δημόσιου λόγου
κατανοούν βασικές έννοιες σε ένα σύντομο κείμενο
γνωρίζουν βασικούς κανόνες εκφοράς του αγγλικού αλφαβήτου, της ορθογραφίας και της
ετυμολογίας
παράγουν προτάσεις με απλή δομή
συνεργάζονται αρμονικά για έναν ομαδικό στόχο
λειτουργήσουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: B1-B2
ΠΕΡΙΟΧΗ: Νομός Θεσσαλονίκης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
§

Στον 3ο Διαγωνισμό ορθογραφίας λέξεων και παραγωγής προτάσεων στην Αγγλική
Γλώσσα καλούνται να συμμετάσχουν τριμελείς ομάδες με μαθητές Γυμνασίων,
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. Οι συμμετέχοντες στην κάθε ομάδα δεν είναι
απαραίτητο να προέρχονται από την ίδια τάξη, πρέπει όμως να είναι μαθητές του ίδιου
σχολείου. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για τον Διαγωνισμό ορίζεται στις
δώδεκα(12) ομάδες/σχολεία. Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν δεν
θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας! Ωστόσο, μετά τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και, μόνο εφόσον δεν έχει
συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 12 συμμετοχών, θα δοθεί η δυνατότητα
συμμετοχής στον διαγωνισμό, με στόχο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού
αριθμού. Για το λόγο αυτό, αν κάποια σχολεία επιθυμούν, μπορούν να στείλουν αίτηση
και για μια δεύτερη ομάδα που θα κληθεί να συμμετάσχει, μετά τη λήξη της
προθεσμίας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο μέγιστος συνολικός αριθμός.

•

Για την προετοιμασία των μαθητών, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ύλη προς
εξέταση. Το γνωστικό επίπεδο των θεμάτων ανταποκρίνεται στην ύλη επιπέδου
γλωσσομάθειας B1-B2

§

Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καταγράφοντας α) τα
στοιχεία του σχολείου, β) τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μαθητών, και γ) τα στοιχεία
ενός τουλάχιστον συνοδού, καθηγητή αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06). Κάθε σχολείο
εκπροσωπείται στον διαγωνισμό από μια 3μελή ομάδα και οπωσδήποτε από έναν
συνοδό-καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) του ίδιου σχολείου, ο οποίος μπορεί να
κληρωθεί για να εκτελέσει καθήκοντα κριτή στον διαγωνισμό. Η αίτηση συμμετοχής
πρέπει να υποβληθεί στη διεύθυνση spellingbee@delasalle.gr, το αργότερο μέχρι τις
30/1/2020.

Γενικές πληροφορίες
Ημέρα διεξαγωγής

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020.

Χώρος διεξαγωγής
Διαγωνισμού

Εγκαταστάσεις
του
Γυμνασίου-Λυκείου,
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
του
Κολεγίου
«ΔΕΛΑΣΑΛ»,
Πεύκα
Θεσσαλονίκης.
Ø Οι επιτροπές αξιολόγησης αποτελούνται από τους
δύο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου(ΠΕ06), της Δυτ.
Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Δελημπανίδου και της Ανατ.
Θεσσαλονίκης, κ. Θ. Μανιάκα που θα έχουν τη
συνολική ευθύνη για τις αποφάσεις των κριτών, έναν
εκπρόσωπο ΠΕ06 του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και δύο
συνοδούς-καθηγητές ΠΕ06 των συμμετεχόντων
σχολείων, που σε κάθε γύρο προκύπτουν από
κλήρωση.
Μία (1) νικήτρια ομάδα.
Ø Έπαθλο Spelling Bee Champion
Ø Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν βεβαίωση
συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κατά την προσέλευσή
τους.
Ø Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους
συμμετέχοντες μαθητές.
Ø Ο Διαγωνισμός 3rd Spelling Bee Competition for
Middle School Students δεν σχετίζεται με
διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.
Ø Ο φορέας διοργάνωσης του Διαγωνισμού 3rd Spelling
Bee Competition for Middle School Students θα
διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων, όπως αυτά ορίζονται, βάσει της
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιτροπή
Αξιολόγησης

Νικητές:
Βραβεία:

Δεσμεύσεις:
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Αξιολόγηση:

Ø Μετά το πέρας του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι,
οι συνοδοί καθηγητές και οι γονείς θα έχουν τη
δυνατότητα
να
προβούν
σε
ηλεκτρονική
συμπλήρωση Φύλλου Αξιολόγησης, που θα σταλεί
στα συμμετέχοντα σχολεία.

Γενικοί Kανόνες Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο διαγωνιστικούς γύρους και έναν τελικό.
1ος Γύρος
Τα σχολεία που συμμετέχουν, προσέρχονται στη σκηνή ανά δυάδες οι οποίες προκύπτουν μετά
από κλήρωση. Για κάθε σχολική ομάδα που βρίσκεται στη σκηνή θα κληρωθούν 5 λέξεις εναλλάξ.
Αν το σύνολο των σχολείων που συμμετέχουν είναι μεγαλύτερο από 10, τότε οι σχολικές ομάδες
θα παίξουν με 4 λέξεις η καθεμιά για να μην ξεφύγει ο διαγωνισμός από το συγκεκριμένο χρονικό
πλαίσιο.( βλ. σελ. 5)
Μετά την κλήρωση της λέξης, εμφανίζεται στην γιγαντοοθόνη μια πρόταση με τη ζητούμενη λέξη
σε κενό.
Μαθητής 1

Ακούει τη λέξη, διαβάζει την πρόταση
και
συλλαβίζει τη λέξη. (επαναλαμβάνει τη
λέξη μια φορά πριν ξεκινήσει τον
συλλαβισμό και μια φορά αφού
ολοκληρώσει τον συλλαβισμό)

Μαθητής 2

Συμφωνεί με τον συλλαβισμό (Our
spelling is correct)
ή
διορθώνει τον συλλαβισμό.(I would like
to spell the word again)

Μαθητής 3

Παράγει μια καινούρια πρόταση με την
ζητούμενη λέξη
ή
δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην
παραγωγή πρότασης.
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Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να αλλάζει τη σειρά με την οποία διαγωνίζονται οι τρεις μαθητές
της μετά από κάθε λέξη.

Βαθμολογία
1 βαθμός

Σωστός συλλαβισμός

2 βαθμοί

Σωστή καινούρια πρόταση
(Θα συνυπολογιστεί η σωστή απόδοση
νοήματος- 1 βαθμός- και η καλή χρήση
γραμματικών και συντακτικών
κανόνων- 1 βαθμός )

Στον 2ο γύρο προκρίνονται οι ομάδες που προηγήθηκαν από κάθε αναμέτρηση στα ζεύγη.
Περιορισμοί
1. Αν η λέξη ΔΕΝ συλλαβιστεί σωστά από τον πρώτο και τον δεύτερο μαθητή, ο τρίτος
μαθητής ΔΕΝ έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην παραγωγή πρότασης.
2. Μόνο στον 1ο γύρο ο τρίτος μαθητής της ομάδας έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παράγει
μια δική του πρόταση. Στον 2ο γύρο και στον τελικό, ο τρίτος μαθητής πρέπει
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να προχωρήσει στην παραγωγή πρότασης.
Χρόνος
Όλοι οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους 60 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν στην ερώτηση.
2ος Γύρος
Τα σχολεία που προκρίθηκαν προσέρχονται στη σκηνή ανά τριάδες ή δυάδες-ανάλογα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ομάδων- οι οποίες προκύπτουν μετά από κλήρωση.
Ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και στον τελικό προκρίνονται οι δύο ομάδες που
προηγήθηκαν σε κάθε αναμέτρηση.

Περιορισμοί
Σε περίπτωση που σε κάποια αναμέτρηση οι ομάδες ισοβαθμούν, συνεχίζεται η κλήρωση λέξεων
μέχρι κάποια από τις δύο(ή τρεις) ομάδες να προηγηθεί.
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Επιτροπή Αξιολόγησης
Οι κριτές εμπλέκονται δύο φορές στη διαγωνιστική διαδικασία:
1. Πρέπει να απαντήσουν στον δεύτερο μαθητή της κάθε ομάδας “Your spelling is correct” ή
“Your spelling is incorrect”.
2. Πρέπει να απαντήσουν στον τρίτο μαθητή “Your sentence is correct” ή “Your sentence is
incorrect” ή “Your sentence is partially correct” και να καταλήξουν σε μια βαθμολογία 0, 1
ή 2.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παιχνίδι, το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου
“ΔΕΛΑΣΑΛ” προτίθεται να στείλει αναλυτικότερες οδηγίες στα συμμετέχοντα σχολεία.
.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:00 - 9:15

Εγγραφή

9:15 - 9:30

Τελετή έναρξης

9:30 - 11:30

1ος Γύρος

11:30 - 11:50

Διάλειμμα

12:00 - 13:00

2ος Γύρος

13:00 - 13:10

Διάλειμμα

13:15 - 13:45

Τελικός

13:45

Τελετή Λήξης – Απονομή επάθλου

*Οι ώρες του προγράμματος δηλώνονται κατά προσέγγιση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310673252 (εσωτερική γραμμή 11) με την υπεύθυνη του Διαγωνισμού, κ. Έλενα Ζαφειριάδου.

Με εκτίμηση
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………..……………………………………………………………………..…
ΠΕΡΙΟΧΗ: ………………………..………………………………………………………………………………………….…
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ……………………………………………………………………………………..…..
E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………..…..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………….. FAX: …………………………….........……………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: …………………………………...……….………………………….
E-MAIL: ……………………………….....……………………………………………………………………………………..……
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………….....……………………………………………….…..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΤΑΞΗ

1.
2.
3.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτησή σας, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
spellingbee@delasalle.gr μέχρι τις 30/1/2020.
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Θέμα: 3rd Spelling Bee Competition for Middle School Students
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί ο 3ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας και Παραγωγής Λόγου στην
Αγγλική Γλώσσα (3rd Spelling Bee Competition for Middle School Students) για τους μαθητές και
μαθήτριες Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου του Νομού Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις οδηγίες που
επισυνάπτονται. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου
«ΔΕΛΑΣΑΛ» σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ. Γ. Δελημπανίδου
(Κλάδος ΠΕ06 – Αγγλικής Δ/νση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης) και κ. Θ. Μανιάκα
(Κλάδος ΠΕ06 – Αγγλικής Δ/νση Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Έλενα
Ζαφειριάδου, Διευθύντρια Γυμνασίου και Υπεύθυνη Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, στο τηλέφωνο:
2310-673191 ή στο e-mail: spellingbee@delasalle.gr .

ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»

| Τ. Θ. 06 – Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών | Τηλ. 2310 673191 | Fax 2310 673348 | eng@delasalle.gr | www.delasalle.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη,
Αριθμ. Πρωτ.

17-12-2019
29309

----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
----ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
----Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ιστοσελίδα:
e-mail:

ΠΡΟΣ:

Τα 1ο & 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικής Μακεδονίας

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
57001, Θεσσαλονίκη
Ρεβέκκα Κώνστα
2310474832
2310474328
http://kmaked.gr
kmakedpde@sch.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 28470/02-12-2019 έγκρισης διοργάνωσης και υλοποίησης του
3ου Διαγωνισμού ορθογραφίας και παραγωγής λόγου στην Αγγλική Γλώσσα Γυμνασίων»
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 1118/06-12-2019 αίτημα του Συντονιστή Ε.Ε. του 1ου ΠΕ.Κ.ΕΣ. Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Θ. Μανιάκα
Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι τροποποιούμε την με αρ.
πρωτ. 28470/02-12-2019 έγκριση διοργάνωσης και υλοποίηση του 3ου Διαγωνισμού ορθογραφίας και
παραγωγής λόγου στην Αγγλική Γλώσσα Γυμνασίων της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και
εγκρίνουμε τη συμμετοχή και των μαθητών των Γυμνασίων της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο
3ος Διαγωνισμός ορθογραφίας και παραγωγής λόγου στην Αγγλική Γλώσσα, των Γυμνασίων των Δ.Δ.Ε.
Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας,
υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία
με το τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». Η οργανωτική επιτροπή που θα υποστηρίξει
την διοργάνωση είναι:
Αλέξανδρος Κόπτσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Ελευθερία Ζάγκα, Οργανωτική Συντοντίστρια 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Ελευθέριος Βέτσιος, Οργανωτικός Συντονιστής 1ου ΠΕΚΕΣ Κεν. Μακεδονίας
Γεωργία Δελημπανίδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Θοδωρής Μανιάκας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 Αγγλικής 1ο ΠΕΚΕΣ Κεν. Μακεδονίας
Έλενα Ζαφειριάδου, Διευθύντρια Γυμνασίου ΔΕΛΑΣΑΛ
Ελισάβετ Αθηνά Αδαμίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Γυμνασίου ΔΕΛΑΣΑΛ
Ευαγγελία Καμπούρη, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Γυμνασίου ΔΕΛΑΣΑΛ
Δώρα Δημητριάδου, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Γυμνασίου ΔΕΛΑΣΑΛ
Ευτυχία Κούστα, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Δημοτικού ΔΕΛΑΣΑΛ
Αλεξάνδρα Λαπουρίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ06 Δημοτικού ΔΕΛΑΣΑΛ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης
Κεντρικής Μακεδονίας

Αλέξανδρος Κόπτσης

Website: http://kmaked.gr

Website: http://kmaked.gr

3rd Spelling Bee Competition for Middle School Students
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………..……………………………………………………………………..…
ΠΕΡΙΟΧΗ: ………………………..………………………………………………………………………………………….…
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ……………………………………………………………………………………..…..
E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………..…..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………….. FAX: …………………………….........……………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: …………………………………...……….………………………….
E-MAIL: ……………………………….....……………………………………………………………………………………..……
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………….....……………………………………………….…..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΤΑΞΗ

1.
2.
3.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτησή σας, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
spellingbee@delasalle.gr μέχρι τις 30/1/2020.

