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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των 4ων Μαθητικών Αγώνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας»
Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» αξιοποιώντας την εμπειρία των
προηγούμενων ετών διοργανώνει, σε συνεργασία με το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αρ. πρωτ.106657/Δ2/2-72019), τους 4ους Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με τίτλο: «Η γλώσσα μου… ο
κόσμος μου»: 4οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στους Αγώνες
καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων από τις οκτώ
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των
μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να
διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, με τη συμμετοχή των μαθητών
και των μαθητριών σε συνεργατικές γλωσσικές δραστηριότητες επιδιώκεται η
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν ποικίλες όψεις της χρήσης της
νεοελληνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση του γλωσσικού
μαθήματος και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη διδακτική της
ελληνικής μητρικής γλώσσας.
Πιο συγκεκριμένα μέσω του διαγωνισμού επιδιώκεται: η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, με την αξιοποίηση
ποικίλων κειμένων προφορικών, γραπτών και υβριδικών, πολυτροπικών και
μονοτροπικών, συνεχών και ασυνεχών. Ως πηγές άντλησης των κειμένων
αξιοποιούνται: α. Έγκριτοι δικτυακοί τόποι, εκπαιδευτικοί και άλλοι (διεθνών
οργανισμών, μουσείων κ.λπ.) β. Έντυπες εκδόσεις ποικίλων κειμένων (δοκίμια
στοχασμού, κείμενα επιστημονικού περιεχομένου, κοινωνικού προβληματισμού, δημοσιογραφικά κείμενα, κ.ά.) γ. Οπτικοακουστικό υλικό (ψηφιακές
αφηγήσεις δημοσιευμένες σε έγκριτους δικτυακούς τόπους, όπως π.χ.
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εκπαιδευτική τηλεόραση, σποτ διεθνών οργανισμών (π.χ. Ύπατη Αρμοστεία,
Γιατροί του Κόσμου, WWF, κ.λπ.) και δ. Εικονιστικό υλικό (σκίτσα, γελοιογραφίες, κόμικς κ.λπ).
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τη μέριμνα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Αγώνων, καθώς και για την
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων οργανωτικών προβλημάτων έχει η Οργανωτική
Επιτροπή. Τα μέλη της αποτελούν οι:
1. Κόπτσης Αλέξανδρος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
2. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Πρόεδρος
του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
3. Βέτσιος Ελευθέριος, Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
1ουΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
4. Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 1ου ΠΕΚΕΣ
5. Γεωργιάδης Μιχαήλ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 1ου
ΠΕΚΕΣ
6. Νικολαΐδης Αλέξανδρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
1ου ΠΕΚΕΣ, μέλος του Δ.Σ. του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
7. Ζάγκα Ελευθερία, Οργανωτική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 2ου
ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
8. Αραμπατζή Χριστίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 2ου
ΠΕΚΕΣ
9. Ψυχογυιού Ευαγγελία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
2ου ΠΕΚΕΣ
10. Αγγέλη Βαϊα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 3ου ΠΕΚΕΣ
11. Περπερίδης Παύλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 3 ου
ΠΕΚΕΣ
12. Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 4ου
ΠΕΚΕΣ
13. Μανωλίδης Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 4ου
ΠΕΚΕΣ
14. Τουλούμης Κοσμάς, Φιλόλογος εκπαιδευτικός, ταμίας του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
15. Χειμαριού Ελένη, Φιλόλογος εκπαιδευτικός, μέλος του Δ.Σ. του
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
Την επιστημονική ευθύνη των αγώνων έχει η Επιστημονική Επιτροπή. Έργο
της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να συντάξει και να αποστείλει τα θέματα
των Αγώνων, να εποπτεύσει τη διαδικασία αξιολόγησης των γραπτών, καθώς
και να προβεί σε αποτίμηση των αποτελεσμάτων του να αξιολογήσει τα
αποτελέσματα εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Την
Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζουν οι:
1) Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ., Πρόεδρος του
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
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2) Αγγέλη Βαϊα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
3) Αραμπατζή Χριστίνα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
4) Βέτσιος Ελευθέριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
5) Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
6) Γεωργιάδης Μιχαήλ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
7) Δανιηλίδου Ευγενία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
8) Ζάγκα Ελευθερία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
9) Μανωλίδης Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
10) Νικολαΐδης Αλέξανδρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων,
μέλος του Δ.Σ. του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
11) Περπερίδης Παύλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
12) Tουλούμης Κοσμάς, Φιλόλογος εκπαιδευτικός, ταμίας του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
13) Χειμαριού Ελένη, Φιλόλογος εκπαιδευτικός, μέλος του Δ.Σ. του
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
14) Ψυχογυιού Ευαγγελία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι Περιφερειακοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα πραγματοποιηθούν την
περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020 σε τρεις φάσεις, που θα περιλαμβάνουν:
1) Ενδοσχολικούς Αγώνες (Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020)
2) Διασχολικούς Αγώνες στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020)
3) Περιφερειακό Διασχολικό Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή
Α.Π.Θ. (Κυριακή 10 Μαΐου 2020).
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες, παρακαλούνται να
συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι
και τις 24 Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της αρμόδιου/ας
για το σχολείο Συντονιστή/Συντονίστριας E.E. Φιλολόγων.
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α΄ φάση: Ενδοσχολικός Αγώνας ( Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020)
1. Κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διασχολικό Αγώνα
της Δ.Δ.Ε. στην οποία ανήκει, θα εκπροσωπηθεί με πενταμελή ομάδα
μαθητών/τριών, της ίδιας τάξης ή διαφορετικών τάξεων, του ίδιου ή
διαφορετικών τμημάτων.
2. Η συγκρότηση της ομάδας γίνεται με ενδοσχολικό αγώνα σύμφωνα με την
εξής διαδικασία:
• Οι μαθητές/τριες του σχολείου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στους
Αγώνες, θα διαγωνιστούν ΑΤΟΜΙΚΑ και ΓΡΑΠΤΑ στο σχολείο τους, σε θέματα
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που θα αποστείλει την ίδια μέρα και ώρα η Επιστημονική Επιτροπή. Διάρκεια
διαγωνισμού 60΄.
• Τα γραπτά των μαθητών/τριών θα διορθωθούν από τους συνδέσμους
φιλολόγους του σχολείου. Οι πέντε μαθητές/τριες με την υψηλότερη
βαθμολογία θα συγκροτήσουν την ομάδα του σχολείου που θα λάβει μέρος
στις επόμενες φάσεις των Αγώνων (οι επόμενοι πέντε θα είναι επιλαχόντες).
• Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο τη συγκεκριμένη ημέρα αδυνατεί να
ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία η ομάδα του μπορεί να συγκροτηθεί με
όποιον τρόπο αποφασίσουν οι σύνδεσμοι φιλόλογοι.
Β΄ Φάση: Διασχολικοί Αγώνες σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020)
1. Κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει ένα σχολείο ως
διαγωνιστικό κέντρο, στο οποίο συγκεντρώνονται την καθορισμένη ημέρα και
ώρα οι πενταμελείς ομάδες των Γυμνασίων της Δ.Δ.Ε. με τη συνοδεία των
συνδέσμων φιλολόγων.
2. Σε κάθε Δ.Δ.Ε. με ευθύνη των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
συγκροτείται Βαθμολογική Επιτροπή.
3. Τα θέματα αποστέλλονται την ίδια μέρα και ώρα από την Επιστημονική
Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου-διαγωνιστικού κέντρου.
4. Το σχολείο που είναι διαγωνιστικό κέντρο, φροντίζει σε συνεργασία με την
Οργανωτική Επιτροπή για την επιτήρηση των εξεταζόμενων με επιτηρητές
τους φιλολόγους συνδέσμους, συνεπικουρούμενους κι από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε περίπτωση ανάγκης. Ο αριθμός των ομάδων που
διαγωνίζονται σε κάθε αίθουσα ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των
διατιθέμενων αιθουσών του διαγωνιστικού κέντρου.
5. Το οργανόγραμμα της Β΄ φάσης του διαγωνισμού έχει ως εξής:
Α΄ μέρος
• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ι): Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ και
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ σε κοινά θέματα που θα αποστείλει η Επιστημονική Επιτροπή
και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό.
• ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΙ): Οι μαθητές/τριες
διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ στην ακρόαση και κατανόηση
προφορικού κειμένου και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό. Με ευθύνη της
Οργανωτικής Επιτροπής καλύπτονται τα στοιχεία των γραπτών και
παραδίδονται στη Βαθμολογική Επιτροπή.
• ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Τα μέλη της Βαθμολογικής Επιτροπής διορθώνουν τα γραπτά
και τα κατατάσσουν κατά σειρά βαθμολογίας. Κατά τον ενδιάμεσο αυτό χρόνο
προτείνεται να οργανωθεί κάποια δράση (π.χ. μουσική εκδήλωση, ομιλία,
προβολή, θεατρικό) στο αμφιθέατρο του σχολείου.
Β΄ μέρος
• Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του γραπτού και ακουστικού μέρους. Οι
δύο πρώτες σε βαθμολογία ομάδες διαγωνίζονται μεταξύ τους την ίδια μέρα
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προφορικά με τη μορφή δημόσιου παιχνιδιού. Τα θέματα δίνονται σε μορφή
παρουσίασης powerpoint (ppt) από την Βαθμολογική Επιτροπή.
• Τον συντονισμό του δημόσιου παιχνιδιού (ερωτήσεων και απαντήσεων) έχει
η Βαθμολογική Επιτροπή, η οποία με τη βοήθεια έντυπου αξιολόγησης
αποφασίζει για τη νικήτρια ομάδα.
• Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, βραβεύεται η νικήτρια ομάδα,
απονέμονται έπαινοι και βεβαιώσεις συμμετοχής και λήγει ο διασχολικός
Αγώνας.
• Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την αντίστοιχη Δ.Δ.Ε. στην Γ΄ φάση των
Αγώνων.
Γ΄ φάση: Διασχολικός Αγώνας σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Κυριακή 10 Μαΐου 2020)
1. Οι πενταμελείς ομάδες που θα έχουν προκριθεί σε επίπεδο των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναμένεται να είναι οκτώ όσες και οι Δ.Δ.Ε. της
Κ. Μακεδονίας), συγκεντρώνονται σε αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ., όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση των Αγώνων.
2. Το οργανόγραμμα της Γ΄ φάσης του διαγωνισμού έχει ως εξής:
Α΄ μέρος
• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ι) : Οι μαθητές/τριες διαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ
και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σε κοινά θέματα που θα αποστείλει η Επιστημονική
Επιτροπή και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό. Η Οργανωτική Επιτροπή
φροντίζει για την επιτήρηση των εξεταζόμενων με
επιτηρητές τους
συνδέσμους.
• ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΙΙ): Οι
μαθητές/τριεςδιαγωνίζονται ΓΡΑΠΤΑ και ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ στην ακρόαση και
κατανόηση προφορικού κειμένου και παραδίδουν ΕΝΑ κοινό γραπτό. Με
ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής καλύπτονται τα στοιχεία των γραπτών και
παραδίδονται στην Επιστημονική Επιτροπή.
• ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής διορθώνουν τα γραπτά
και τα κατατάσσουν κατά σειρά βαθμολογίας. Κατά τον ενδιάμεσο αυτό χρόνο
οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγούνται στους χώρους της Φιλοσοφικής
Σχολής και κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα.
Β΄ μέρος
• Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του γραπτού και ακουστικού μέρους. Οι
δύο πρώτες σε βαθμολογία ομάδες διαγωνίζονται μεταξύ τους την ίδια μέρα
προφορικά με τη μορφή δημόσιου παιχνιδιού. Τα θέματα δίνονται σε μορφή
παρουσίασης powerpoint (ppt) από την Επιστημονική Επιτροπή.
• Τον συντονισμό του δημόσιου παιχνιδιού (ερωτήσεων και απαντήσεων) έχει
η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία με τη βοήθεια έντυπου αξιολόγησης
αποφασίζει για τη νικήτρια ομάδα.
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• Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, βραβεύονται η νικήτρια και η δεύτερη
ομάδα και απονέμονται έπαινοι και βεβαιώσεις συμμετοχής για μαθητές και
εκπαιδευτικούς σε όλες τις ομάδες.
 Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών οι Συντονιστές/στριες ΕΕ
Φιλολόγων θα οργανώσουν στις κατά τόπους Δ.Δ.Ε. ενημερωτικές συναντήσεις
για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Αγώνων.
 Ενημερωτικό υλικό για τους Αγώνες καθώς και τα θέματα των προηγουμένων
ετών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.philologos.gr )
 Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα στελεχώσουν τις οργανωτικές και
βαθμολογικές επιτροπές εθελοντικά και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
 Επίσης η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στους Αγώνες θα είναι
εθελοντική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους και με τη σύμφωνη
γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.

Για τον ΦΙΛΟΛΟΓΟ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη
Ομότιμη καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ.

Σελίδα 6 από 6

