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τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ
(διά των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ Μακεδονίασ)
Κοινοποίηςη
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Κεντρικισ Μακεδονίασ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη των 5ων Μαθητικών Αγώνων Νέασ Ελληνικήσ Γλώςςασ»
Ο Σφλλογοσ Αποφοίτων Φιλοςοφικισ Σχολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ
«Φιλόλογοσ» ςε ςυνεργαςία με τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ Μακεδονίασ και με
ζγκριςθ του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αρ. πρωτ. 1223/Δ2/5-1-2022), διοργανϊνει για πζμπτθ ςχολικι
χρονιά και αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία των προθγοφμενων ετϊν Περιφερειακοφσ
Μακθτικοφσ Γλϊςςασ, με τίτλο: «Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου»: 5οι Μαθητικοί Αγώνεσ
Νζασ Ελληνικήσ Γλώςςασ Γυμναςίων Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ Κεντρικήσ
Μακεδονίασ. Στουσ Αγϊνεσ, οι οποίοι κα διεξαχκοφν αποκλειςτικά διαδικτυακά, καλοφνται
να ςυμμετάςχουν πενταμελείσ ομάδεσ μακθτϊν και μακθτριϊν που κα εκπροςωποφν
Γυμνάςια όλων των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Δ.Ε.) τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ενϊ κα λάβουν μζροσ τιμθτικά και εκτόσ
ςυναγωνιςμοφ προςκεκλθμζνα ελλθνικά ςχολεία τθσ Ομογζνειασ.
Σκοπόσ τθσ δράςθσ μασ είναι να ενιςχυκεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και μακθτριϊν
του Γυμναςίου για τθ Γλϊςςα, αλλά και να διευρυνκοφν οι γλωςςικοί τουσ ορίηοντεσ μζςα
από παιγνιϊδεισ και ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ. Ταυτόχρονα, επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ
του γλωςςικοφ μακιματοσ και θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ηθτιματα διδακτικισ
τθσ ελλθνικισ ςε ψθφιακό περιβάλλον. Πιο ςυγκεκριμζνα μζςω του διαγωνιςμοφ
επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων κατανόθςθσ προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, με
τθν αξιοποίθςθ ποικίλων προφορικϊν, γραπτϊν και υβριδικϊν κειμζνων.
Για τθν προςζγγιςθ και επεξεργαςία των κειμζνων κα αξιοποιθκοφν από τουσ μακθτζσ
και τισ μακιτριεσ ποικίλεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ ςχετικζσ με τθν προςπζλαςθ των κειμζνων,
όπωσ π.χ. προαναγνωςτικζσ, αναγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ, ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ
λεξιλογίου κ.ά. Ωσ πθγζσ άντλθςθσ των προφορικϊν, γραπτϊν και πολυτροπικϊν ψθφιακϊν
κειμζνων μποροφν να αξιοποιθκοφν: α) ζγκριτοι δικτυακοί τόποι, εκπαιδευτικοί και άλλοι
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(διεκνϊν οργανιςμϊν, μουςείων κ.λπ.), β) ποικιλία κειμζνων (δοκιμίων ςτοχαςμοφ,
κειμζνων επιςτθμονικοφ περιεχομζνου, κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ, δθμοςιογραφικϊν
κειμζνων κ.ά.), γ) οπτικοακουςτικό υλικό (ψθφιακζσ αφθγιςεισ δθμοςιευμζνεσ ςε ζγκριτουσ δικτυακοφσ τόπουσ, όπωσ π.χ. εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, μθνφματα προϊκθςθσ
διεκνϊν οργανιςμϊν, όπωσ π.χ. Φπατθσ Αρμοςτείασ, Γιατρϊν του Κόςμου, WWF κ.λπ.) και
δ) εικονιςτικό υλικό (ςκίτςα, γελοιογραφίεσ, κόμικσ κ.λπ.).
ΕΠΙΣΡΟΠΕ
Τθ μζριμνα για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι των Αγϊνων και τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν
ζκτακτων οργανωτικϊν προβλθμάτων ζχει θ Οργανωτική Επιτροπή, τθν οποία απαρτίηουν
οι:
1. Μπαχαράκθσ Θωμάσ, Αν. Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Κ. Μακεδονίασ
2. Αναςταςιάδθ-Συμεωνίδθ Άννα, Ομότιμθ Κακθγιτρια Α.Π.Θ., Πρόεδροσ του
Συλλόγου «Φιλόλογοσ»
3. Ηάγκα Ελευκερία, Οργανωτικι Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ, Φιλόλογοσ
4. Βορβι Ιωάννα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
5. Νικολαΐδθσ Αλζξανδροσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 1 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζλοσ του Δ.Σ. του Συλλόγου «Φιλόλογοσ»
6. Αραμπατηι Χριςτίνα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
7. Ψυχογυιοφ Ευαγγελία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
8. Αγγζλθ Βαΐα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ
Μακεδονίασ
9. Περπερίδθσ Παφλοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
10. Δανιθλίδου Ευγενία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων 4 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
11. Αλεξοφδα Γεωργία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Πλθροφορικισ 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
12. Τηελζπθ Σοφία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Πλθροφορικισ 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
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13. Μπαμπαλϊνα Ελζνθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Πλθροφορικισ 3ου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ Μακεδονίασ
14. Στράντηαλθσ Πολφβιοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Θεολόγων 1 ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Κεντρικισ Μακεδονίασ
15. Τουλοφμθσ Κοςμάσ, Φιλόλογοσ εκπαιδευτικόσ, ταμίασ του Συλλόγου «Φιλόλογοσ»
16. Χειμαριοφ

Ελζνθ,

Φιλόλογοσ

εκπαιδευτικόσ,

αντιπρόεδροσ

του

Συλλόγου

«Φιλόλογοσ».
Τθ φροντίδα για τθ ςφνταξθ και αποςτολι των κεμάτων, τθν αξιολόγθςθ των μακθτικϊν
απαντιςεων και τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ
αναλαμβάνει θ Επιςτημονική Επιτροπή, τθν οποία απαρτίηουν οι:
1. Αναςταςιάδθ-Συμεωνίδθ Άννα, ομότιμθ κακθγιτρια Α.Π.Θ., Πρόεδροσ του Συλλόγου
«Φιλόλογοσ»
2. Αγγζλθ Βαΐα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων
3. Αραμπατηι Χριςτίνα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων
4. Βορβι Ιωάννα, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων
5. Δανιθλίδου Ευγενία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων
6. Ηάγκα Ελευκερία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων
7. Νικολαΐδθσ Αλζξανδροσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων, μζλοσ του
Δ.Σ. του Συλλόγου «Φιλόλογοσ»
8. Περπερίδθσ Παφλοσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων
9. Tουλοφμθσ Κοςμάσ, Φιλόλογοσ εκπαιδευτικόσ, ταμίασ του Συλλόγου «Φιλόλογοσ»
10. Χειμαριοφ

Ελζνθ,

Φιλόλογοσ

εκπαιδευτικόσ,

αντιπρόεδροσ

του

Συλλόγου

«Φιλόλογοσ»
11. Ψυχογυιοφ Ευαγγελία, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων.
ΦΑΕΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι Περιφερειακοί Αγϊνεσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ κα πραγματοποιθκοφν διαδικτυακά,
μζςω τθσ πλατφόρμασ Webex, τον μινα Μάιο ςε δφο φάςεισ:
Αϋ φάςθ (Σετάρτη 11 Μαΐου 2022): Προκριματικόσ Διαςχολικόσ Αγϊνασ μεταξφ όλων των
ςχολείων, προκειμζνου να αναδειχκοφν εκείνα που κα διαγωνιςτοφν ςτθ Βϋ φάςθ.
Βϋ φάςθ(Κυριακή 15 Μαΐου 2022): Τελικόσ Αγϊνασ μεταξφ των ςχολείων που κα
πρωτεφςουν ςτθν Αϋ φάςθ.
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ΟΔΗΓΙΕ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ
Κάκε ςχολικι μονάδα που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτον Διαςχολικό Αγϊνα κα
εκπροςωπθκεί από πενταμελι ομάδα μακθτϊν και μακθτριϊν, τθσ ίδιασ τάξθσ ι
διαφορετικϊν τάξεων, του ίδιου τμιματοσ ι διαφορετικϊν τμθμάτων. Θ ςυγκρότθςθ τθσ
ομάδασ γίνεται με διαδικαςίεσ που αποφαςίηει το κάκε ςχολείο.
Α΄ Φάςη: Προκριματικόσ Διαςχολικόσ Αγώνασ (Σετάρτη 11 Μαΐου 2022)
•Οι μακθτικζσ ομάδεσ όλων των Γυμναςίων τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ που κα δθλϊςουν
ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ςυγκεντρϊνονται ςε διαδικτυακι πλατφόρμα και αγωνίηονται
ταυτόχρονα και διαδικτυακά, με αξιοποίθςθ τθσ λειτουργίασ Breakoutsessions τθσ Webex
ςε κοινά κζματα που περιλαμβάνουν: α) Κατανόηςη γραπτοφ λόγου, β) Παραγωγή
γραπτοφ λόγου και γ) Κατανόηςη προφορικοφ λόγου. Τόςο τα κζματα όςο και οι
απαντιςεισ κα ζχουν ψθφιακι μορφι.
•Τα μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ παραλαμβάνουν τα γραπτά ςε ψθφιακι μορφι,
προκειμζνου να τα αξιολογιςουν και να τα κατατάξουν κατά ςειρά βακμολογίασ.
Β΄ φάςη: Σελικόσ αγώνασ (Κυριακή 15 Μαΐου 2022)
•Οι μακθτικζσ ομάδεσ όλων των ςχολείων που κα πάρουν μζροσ ςτθν Αϋ φάςθ
ςυγκεντρϊνονται ςε διαδικτυακι πλατφόρμα και θ Επιςτθμονικι Επιτροπι ανακοινϊνει τα
αποτελζςματα του Προκριματικοφ Διαςχολικοφ Αγϊνα.
•Οι ομάδεσ που κα πρωτεφςουν, καλοφνται αμζςωσ να διαγωνιςτοφν μεταξφ τουσ ςτθν
Παραγωγή προφορικοφ λόγου. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ομάδεσ κα διαγωνιςτοφν ςτθν
παρουςίαςθ απόψεων με τθ μορφι προςχεδιαςμζνου προφορικοφ λόγου ςχετικοφ με τθ
κεματικι του γραπτοφ και ακουςτικοφ κειμζνου τθσ Αϋ φάςθσ. Θ προετοιμαςία των ομάδων
κα γίνει ςε χωριςτζσ ειδικζσ εικονικζσ αίκουςεσ, ενϊ οι προφορικζσ παρουςιάςεισ κα
γίνουν ςτθν Ολομζλεια, προκειμζνου να αναδειχκεί θ νικιτρια ομάδα.
•Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι κα αξιολογιςει τισ προφορικζσ παρουςιάςεισ των ομάδων και
κα ανακοινϊςει τθ νικιτρια ομάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
•Οι Αγϊνεσ κα πραγματοποιθκοφν διαδικτυακά ςτθν πλατφόρμα Webex.
•Για τθν πραγματοποίθςθ των Αγϊνων κα τθρθκοφν απαρζγκλιτα οι οδθγίεσ του Υ.ΠΑΙ.Θ.
και του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ για τθν προςταςία από τθν COVID-19 με
ευκφνθ των Διευκυντϊν και Διευκυντριϊν των ςυμμετεχουςϊν ςχολικϊν μονάδων.
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•Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν δεν κα παρακωλφςει το ςχολικό ωρολόγιο
πρόγραμμα και τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων.
•H ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν κα είναι εκελοντικι και χωρίσ δαπάνθ για το δθμόςιο.
•Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν και μακθτριϊν κα είναι εκελοντικι χωρίσ οικονομικι
επιβάρυνςθ για αυτοφσ/-ζσ, και με τθν ενυπόγραφθ ςυναίνεςθ των γονζων/κθδεμόνων
τουσ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ και του Συλλόγου Διδαςκόντων/ουςϊν τθσ
ςχολικισ μονάδασ. Με ευκφνθ του Διευκυντι ι τθσ Διευκφντριασ κάκε ςχολείου που κα
δθλϊςει ςυμμετοχι ςτουσ Αγϊνεσ α) κα ενθμερωκεί ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων/-ουςϊν,
ϊςτε, κατά τθν κρίςθ του, να ςυναινζςει ι όχι ςτθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςτουσ Αγϊνεσ
και β) εφόςον διαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων/-ουςϊν, κα
ςυγκεντρωκοφν και κα τθρθκοφν ςτο αρχείο του κάκε ςυμμετζχοντοσ ςχολείου οι δθλϊςεισ
ςυναίνεςθσ των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν και μακθτριϊν που κα ςυμμετάςχουν
ςτουσ Αγϊνεσ.
•Ο Σφλλογοσ Αποφοίτων Φιλοςοφικισ Σχολισ Α.Π.Θ. «Φιλόλογοσ» και τα ςυνεργαηόμενα
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικισ Μακεδονίασ διαςφαλίηουν τα προςωπικά δεδομζνα των μακθτϊν και
μακθτριϊν και διαβεβαιϊνουν ότι τυχόν ζργα τουσ δεν κα δθμοςιευκοφν.

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τα ςχολεία που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτουσ Αγϊνεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν
και να αποςτείλουν ςτον Σφλλογο «Φιλόλογοσ» τθν θλεκτρονικι διλωςθ ςυμμετοχισ από
τθν Σρίτη 1 Φεβρουαρίου μζχρι και τθ Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Ο ςφνδεςμοσ τθσ
διλωςθσ ςυμμετοχισ είναι: https://forms.gle/jiotCPJ5eKk2NMjk7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ο Σφλλογοσ «Φιλόλογοσ» ςε
ςυνεργαςία με τουσ Συντονιςτζσ και τισ Συντονίςτριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φιλολόγων κα
οργανϊςουν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ τθ Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 ςχετικά με τισ
διαδικαςίεσ και το περιεχόμενο των Αγϊνων. Θα ακολουκιςει ειδικι πρόςκλθςθ για
ςυμμετοχι ςτθν ενθμερωτικι αυτι ςυνάντθςθ.

Θ Πρόεδροσ του Δ.Σ. του Συλλόγου «Φιλόλογοσ»
Άννα Αναςταςιάδθ- Συμεωνίδθ
Ομότιμθ κακθγιτρια Γλωςςολογίασ Α.Π.Θ.
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