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▪ Στους Φιλολογικούς Αγώνες καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές Γυμνασίων, Δημόσιων 
και Ιδιωτικών Σχολείων, της Ελλάδας, που θα διαγωνιστούν ομαδικά. Οι συμμετέχοντες στην 
κάθε ομάδα, η οποία πρέπει να αποτελείται από τέσσερα έως πέντε μέλη, δεν είναι 
απαραίτητο να προέρχονται από την ίδια τάξη, πρέπει όμως να είναι μαθητές του ίδιου 
σχολείου. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί μία δυναμική εκπροσώπηση, συστήνεται η κάθε ομάδα 
να απαρτίζεται από μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, ενώ, για τη διασφάλιση του 
απαιτούμενου αριθμού διαγωνιζομένων, προτείνεται να οριστεί ένα, τουλάχιστον, 
αναπληρωματικό μέλος. Κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα συμμετοχής με μία έως δύο ομάδες. 
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για τον Διαγωνισμό ορίζεται στις είκοσι (20) ομάδες. 

Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν δεν θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας! Ωστόσο, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των 

Το Τμήμα Φιλολογικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», σε συνεργασία με τον Διεθνή 

Σύνδεσμο Etygram, προκηρύσσει, για τη σχολική χρονιά 2022-2023, Διαγωνισμό γνώσεων για 

μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, φιλοδοξώντας να τους δώσει ερεθίσματα και κίνητρα 

να εντρυφήσουν στη διδαχθείσα ύλη και σε ουσιώδεις γνώσεις βασικών μαθημάτων και να 

προβούν μόνοι τους σε περαιτέρω αναζητήσεις όσον αφορά την ανθρωπιστική παιδεία, 
στοχεύοντας στη βαθύτερη και ουσιαστική καλλιέργεια. Επιπλέον, στόχος του εν λόγω διαγωνισμού 

είναι να εμπλακούν οι μαθητές σε μια διαδικασία ομαδοσυνεργατική, μέσω της οποίας, με βασικές 

προϋποθέσεις τη διαλλακτικότητα, την ανταλλαγή γνώσεων, τον καταιγισμό ιδεών και τη διάθεση 

συνεργασίας και σύσφιξης σχέσεων, θα αναδείξουν την αξία της συλλογικής προσπάθειας., 

Επιθυμούμε, ακόμα, να προσδώσουμε στη διαδικασία της μάθησης -μεταξύ άλλων- μια παιγνιώδη 

διάσταση, βοηθώντας, παράλληλα, τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά και σε βάθος στην ουσία 

της επιστημονικής σκέψης. 

Συγκεκριμένα, αντικείμενα του Διαγωνισμού θα αποτελέσουν η Ιστορία, Αρχαία, Βυζαντινή και 
Νεότερη, η Ορθογραφία των λέξεων της νέας ελληνικής, η Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, η 
Ετυμολογία των λέξεων και πρόσωπα της μυθολογίας για όλους τους μαθητές του Γυμνασίου 
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αιτήσεων συμμετοχής και μόνο εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 
20 συμμετοχών, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό επιπλέον ομάδων 
από το ίδιο σχολείο, με στόχο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού. 
 

▪ Για την προετοιμασία των μαθητών, δεν δίνεται κάποια συγκεκριμένη ύλη προς εξέταση. 

Ωστόσο, την κύρια πηγή άντλησης θεμάτων θα αποτελέσουν τα σχολικά εγχειρίδια:  

✓ της Ιστορίας των τριών τάξεων του Γυμνασίου, ανεξάρτητα από τη διδακτέα και 

εξεταστέα ύλη,  

✓ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των τριών τάξεων του Γυμνασίου, ανεξάρτητα από 

τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη,  

✓ των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση των τριών τάξεων του Γυμνασίου, 

ανεξάρτητα από τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη (Ομήρου Οδύσσεια, Ομήρου Ιλιάδα & 

Ελένη του Ευριπίδη) 

Η ορθογραφία των λέξεων θα είναι σύμφωνη με αυτή της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου του Σ. Χατζησαββίδη και βάσει του Λεξικού της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (Κέντρου Λεξικολογίας), ενώ η γραμματική της 

Α.Ε. και η ετυμολογία των λέξεων θα είναι σύμφωνη με αυτή της Γραμματικής της Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσας του Μιχ. Χ. Οικονόμου και του Ετυμολογικού Λεξικού του Γ. 

Μπαμπινιώτη, της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου του Σ. 

Χατζησαββίδη (συγκεκριμένα το περιεχόμενο του 4ου κεφαλαίου) και των σχολικών 

εγχειριδίων Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.  

 

Ενδεικτικά θέματα όλων των τύπων των ερωτήσεων θα αναρτηθούν στη σελίδα των 

Φιλολογικών Αγώνων, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής. 

 

▪ Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ηλεκτρονικά την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δείγμα της οποίας επισυνάπτεται στη 

σελίδα 7 της παρούσας προκήρυξης, καταγράφοντας α) τα στοιχεία του σχολείου, β) το 

όνομα της κάθε ομάδας (ονομασία στα ελληνικά, της επιλογής των μαθητών) και τα 

ονοματεπώνυμα των μελών της, μέχρι πέντε ανά ομάδα, και γ) τα στοιχεία ενός 

τουλάχιστον συνοδού, γονέα ή καθηγητή. Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στη 

διεύθυνση http://filologikoi-agones.blogspot.gr/ και πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο, 

μέχρι τις 31/3/2023. Εφόσον ο συνοδός-καθηγητής είναι φιλόλογος, μπορεί να δηλώσει 

ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε οποιαδήποτε από τις δύο 

φάσεις των Αγώνων στη σχετική αίτηση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους 

φιλολόγους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης να προτείνουν 

θέματα, αντίστοιχα του αναρτημένου υλικού. 

 

http://filologikoi-agones.blogspot.gr/
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➢ Σε περίπτωση που οι συνάδελφοι-συνοδοί δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 

συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων, οι Οργανωτές θα 

συγκροτήσουν τις Επιτροπές Αξιολόγησης με φιλολόγους του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

και εξωτερικούς συνεργάτες.  

➢ Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αξιολογητές υπερβούν τον απαιτούμενο αριθμό, η 

Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε κλήρωση. 

➢ Το προτεινόμενο από τους φιλολόγους υλικό θα αξιολογηθεί από τους Υπευθύνους 

του Διαγωνισμού. 

➢ Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προτεινόμενα από τους φιλολόγους θέματα, οι 

Υπεύθυνοι του Διαγωνισμού έχουν την πλήρη ευθύνη σύνταξης των θεμάτων. 

▪ Τα νέα για τη διεξαγωγή των Φιλολογικών Αγώνων θα αναρτώνται στη διεύθυνση 

http://filologikoi-agones.blogspot.gr/ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

φροντίζουν για την ενημέρωσή τους. 

 

Γενικές πληροφορίες 

Ημέρα διεξαγωγής 
Αγώνων 

Σάββατο, 06 Μαΐου 2023.  
 

Χώρος διεξαγωγής 
Αγώνων 

Εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου, Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», Πεύκα Θεσσαλονίκης. 
 

Οργανωτική  
Επιτροπή 
 

Γεώργιος Δρογκούλας, Φιλόλογος Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
Αναστασία Ιωαννίδου, Φιλόλογος Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
Γεωργία Τσιφτελίδου, Φιλόλογος Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

Επιστημονική  
Ομάδα 
 

Μαρία Χρίτη, Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού «Etygram: 
Etymologies Grecques Antiques et Médiévales (Έcole 
Francaise d’Athènes, Centre des Monuments Nationaux, 
Cepam / CNRS-UNS)» / Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ 
/ Μεταδιδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του 
Harvard. 
Χάρης Ευστρατίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Κλασικής 
Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και μέλος του 
Διεθνούς Οργανισμού «Etygram». 
Μαρία Γκιρτζή,  Διδάκτωρ του Παν/μίου Birmingham, 
Πτυχιούχος Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. / Ξεναγός-Αρχαιολόγος / 
Εμπειρογνώμων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τον 
σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για Πολιτιστικά 
Προγράμματα. 

Επιτροπές 
Αξιολόγησης 

➢ Ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών, η 
Οργανωτική Επιτροπή θα συγκροτήσει Επιτροπές 
Αξιολόγησης, που θα κληθούν να βαθμολογήσουν τα 
γραπτά της Α΄ φάσης, στα οποία τα ονόματα των 
διαγωνιζόμενων ομάδων θα είναι καλυμμένα. 

http://filologikoi-agones.blogspot.gr/
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➢ Για τη Β΄ (ημιτελική-τελική) φάση του Διαγωνισμού, θα 
υπάρχει Κριτική Επιτροπή, τουλάχιστον, τριών μελών 
(επιστημονικοί συνεργάτες, φιλόλογοι του Κολεγίου 
«ΔΕΛΑΣΑΛ» και συνοδοί καθηγητές-φιλόλογοι).  

Νικητές: Μία (1) νικήτρια ομάδα. 
 

Βραβεία: ➢ Τα μέλη της νικήτριας ομάδας θα λάβουν βραβεία και 
έπαθλα («Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας» του Α.-Φ. 
Χρηστίδη & «Ελληνική Ορθογραφία» του Γ. 

Παπαναστασίου.) 
➢ Έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην τελική φάση του Διαγωνισμού. 
➢ Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν, ηλεκτρονικά, 

βεβαίωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

Δεσμεύσεις: ➢ Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους 
συμμετέχοντες μαθητές. 

➢ Οι Φιλολογικοί Αγώνες «ΔΕΛΑΣΑΛ» δεν σχετίζονται με 
διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς. 

➢ Ο φορέας διοργάνωσης των Φιλολογικών Αγώνων  
«ΔΕΛΑΣΑΛ» θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα 
των συμμετεχόντων, όπως αυτά ορίζονται, βάσει της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Αξιολόγηση: ➢ Μετά το πέρας των Αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι, οι 
συνοδοί καθηγητές και γονείς έχουν τη δυνατότητα να 
προβούν σε ηλεκτρονική συμπλήρωση Φύλλου 
Αξιολόγησης, που βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα 
των Φιλολογικών Αγώνων. 

Γενικοί κανόνες διεξαγωγής Διαγωνισμών 

▪ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και ανάμεσα στις διαγωνιστικές φάσεις θα 

υπάρξει διάλειμμα, ώστε να δοθεί χρόνος στις Επιτροπές Αξιολόγησης να βαθμολογήσουν 

τα γραπτά των διαγωνιζόμενων ομάδων. 

▪ Οι φάσεις των Διαγωνισμών: 

 

Α΄ φάση ✓ Όλες οι ομάδες θα διαγωνιστούν, ταυτόχρονα, σε μια 
γραπτή δοκιμασία θεμάτων κλιμακούμενης δυσκολίας.  

✓ Οι οκτώ (8) πρώτες σε βαθμολογία ομάδες θα περάσουν 
στην ημιτελική-τελική φάση του Διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, θα συνεχίσουν όλες οι ομάδες 
που ισοβάθμησαν. 

✓ Διάρκεια Α’ φάσης: 40΄. Θα ακολουθήσει διάλειμμα 60΄ 
για όλους τους μαθητές, κατά τη διάρκεια του οποίου θα 
αξιολογηθούν τα γραπτά και, στη συνέχεια, θα 
ανακοινωθούν τα ονόματα των ομάδων που προκρίνονται 
στην ημιτελική-τελική φάση. 
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Β΄ φάση  
(Ημιτελικός- 
Τελικός) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Η διεξαγωγή της ημιτελικής-τελικής φάσης του 
Διαγωνισμού θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».  

✓ Όσες ομάδες καταφέρουν να φθάσουν στην ημιτελική-
τελική φάση θα διαγωνιστούν προφορικά (με κλήρωση των 
θεμάτων) ανά τέσσερις, σε τρεις (3) γύρους ερωτήσεων (1ος 
γύρος, στον οποίο θα κληρώνονται θέματα της Ιστορίας, 2ος 
γύρος, στον οποίο θα κληρώνονται θέματα Ορθογραφίας 
και 3ος γύρος, στον οποίο θα κληρώνονται θέματα της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας). Οι ομάδες, 
ανά τέσσερις, θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά 
βάσει της ονομασίας τους, και θα έχουν στη διάθεσή τους 
ένα (1) λεπτό, για να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα 
κληρώνονται. Η τριμελής Κριτική Επιτροπή θα αναδείξει τη 
νικήτρια ομάδα από κάθε τετράδα, που θα είναι αυτή που 
θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.  

✓ Οι δύο νικήτριες ομάδες, που θα προκύψουν από κάθε 
τετράδα, θα προκριθούν στην τελική φάση, κατά την οποία 
θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία.  

✓ Θα ακολουθήσει σύντομο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, στο 
οποίο θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που προκρίθηκαν 
στην ημιτελική φάση. 

✓ Η απονομή των βραβείων, των επάθλων και των επαίνων 
θα γίνει την ίδια μέρα, μετά το πέρας της ημιτελικής-
τελικής φάσης των Αγώνων και του αποχαιρετιστήριου 
παιχνιδιού, με την παρουσία όλων των διαγωνιζόμενων και 
των συνοδών τους. 
 

 
 

Ειδικές οδηγίες διεξαγωγής B΄ φάσης (ημιτελικών - τελικού) 
 

1. Οι οκτώ (8) ομάδες που θα προκριθούν στην ημιτελική-τελική φάση του Διαγωνισμού θα 
διαγωνιστούν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ σε ερωτήματα που θα κληρωθούν από τις ίδιες.  

2. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες επιλέγουν έναν κλήρο, στον οποίο αναγράφεται ένα νούμερο, 
που αντιστοιχεί σε μία ερώτηση. Πρέπει να αναφέρουν το νούμερο που κληρώθηκε, να το 
δείξουν στην Κριτική Επιτροπή και να το κρατήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός. 

3. Τα ερωτήματα εκφωνούνται ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να κρατούν 
σημειώσεις στον φάκελο που έχουν μπροστά τους. Οι σημειώσεις τους ΔΕΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 

4. Η κριτική επιτροπή υποβάλλει τα ερωτήματα και είναι Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για τη 
διεξαγωγή της ημιτελικής-τελικής φάσης. 

5. Μετά τη διπλή εκφώνηση κάθε ερωτήματος, οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους ΕΞΗΝΤΑ 
(60) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ και μπορούν να παρακολουθούν τον χρόνο που τους απομένει από 
χρονόμετρο που θα προβάλλεται στην οθόνη. 
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6. Όπου απαιτείται, σε ερωτήσεις που αφορούν στην ορθογραφία των λέξεων, αφού 
συμβουλευτούν τις σημειώσεις τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΚΑΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑ τη λέξη που τους ζητείται, ενώ, σε ερωτήσεις που αφορούν στη γραμματική της 
α.ε. ή στην ετυμολογία λέξεων, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν, παράλληλα, και τα τονικά 
σημεία ή τα πνεύματα, εφόσον χρειάζονται, με τις ονομασίες τους πάνω στο γράμμα στο 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν.  

7. Ο συντονιστής του κάθε Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
διαγωνιζόμενους ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. Στα τελευταία είκοσι (20) 
δευτερόλεπτα, η διαγωνιζόμενη ομάδα ερωτάται από τον συντονιστή εάν η απάντηση που 
έδωσε είναι οριστική και έχει το δικαίωμα διόρθωσης στον εναπομείναντα χρόνο. 
Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Κλειδώνω», ώστε να σταματήσει η 
χρονομέτρηση. 

8. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τα ερωτήματα δεν δίνεται. 
9. Ο συντονιστής, μετά την ολοκλήρωση του κάθε Διαγωνισμού, ανακοινώνει το όνομα της 

νικήτριας ομάδας. 
 
 

Χρονοδιάγραμμα 
 

• 08:00-09:00    → Πρωινή προσέλευση – Υποδοχή – Εγγραφές* 
 

• 09:00-09:45        → Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί - Ενημέρωση σχετικά με το ημερήσιο  
                                   πρόγραμμα  
 

• 10:00-10:40        → Α΄ διαγωνιστική φάση 
 

• 10:40-11:40    → Διάλειμμα - Διόρθωση γραπτών** 
 

• 12:00-14:30*** → Ημιτελική-Τελική διαγωνιστική φάση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων,                  
                                  Παιχνίδι λήξης - Απονομές 
 

*Με την προσέλευση κάθε ομάδας, ο συνοδός-καθηγητής ή γονέας οφείλει να δηλώσει τα 
στοιχεία κάθε μαθητή / μαθήτριας στη γραμματεία, ώστε να λάβει την κάρτα του 
διαγωνιζoμένου. 
**Κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας των διαγωνιζομένων, οι συνοδοί των υποψηφίων 
θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ξεναγηθούν από εκπαιδευτικούς του 
Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
αλλά και να διασκεδάσουν συμμετέχοντας σε παιχνίδια γνώσεων.  
***Η ώρα λήξης δηλώνεται κατά προσέγγιση. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-
673252 (εσωτερικό 11) με τους υπευθύνους του Διαγωνισμού (Γ. Δρογκούλας, Αν. Ιωαννίδου, Γ. 
Τσιφτελίδου). 
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΛΑΣΑΛ 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΕΙΓΜΑ) 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………………..… 

ΠΕΡΙΟΧΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ……………………………………………………………………………………………..….. 

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………………..….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………..  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ……………………………………………………….…………………………. 

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………….……………………………………………….….. 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ: 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ                

ΣΕ ΚΑΜΙΑ                                                         .               

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ – ΓΟΝΕΑ: ……………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL: ………………………………..…………………………………………………………………………………………………….…… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1η Ομάδα - Όνομα: ________________________________________________________ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΑΞΗ 

1.   

2.    

3.    

4.   

5.   

 

2η Ομάδα - Όνομα: ________________________________________________________ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΑΞΗ 

1.   

2.    

3.    

4.   

5.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με μία (1) ή με δύο (2) πενταμελείς ομάδες. Δικαίωμα συμμετοχής και 
τρίτης ομάδας από το ίδιο σχολείο θα δοθεί μόνο σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός  
συμμετοχών. 
 
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο αυτό (http://filologikoi-
agones.blogspot.gr/) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. 

http://filologikoi-agones.blogspot.gr/
http://filologikoi-agones.blogspot.gr/
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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής μαθητικού διαγωνισμού

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 91650/Δ2/22-07-2022 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 94/25-05-2022 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 

εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/21-07-2022 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε 

ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η διεξαγωγή των 6ων Φιλολογικών Αγώνων 

μαθητών/-ητριών Γυμνασίου Ελλάδας με τίτλο: «Στα μονοπάτια… της Ιστορίας & των λέξεων!» 

που διοργανώνει το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο Etygram.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου 

«ΔΕΛΑΣΑΛ» χωρίς κόστος συμμετοχής και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από όλες τις 

τάξεις των Γυμνασίων όλης της χώρας. Πρόκειται για διαγωνισμό γνώσεων με στόχο να δοθούν 

ερεθίσματα και κίνητρα στους/στις μαθητές/-ήτριες να εντρυφήσουν στη διδαχθείσα ύλη και σε 

ουσιώδεις γνώσεις βασικών μαθημάτων και να προβούν μόνοι/-ες τους σε περαιτέρω αναζητήσεις 

όσον αφορά την ανθρωπιστική παιδεία, στοχεύοντας στη βαθύτερη και ουσιαστική καλλιέργεια.

Αντικείμενα του Διαγωνισμού θα αποτελέσουν η Ιστορία (Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη), η 

Ορθογραφία των λέξεων της νέας ελληνικής, η Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, η Ετυμολογία 

των λέξεων και πρόσωπα της μυθολογίας για όλους τους/τις μαθητές/-ήτριες του Γυμνασίου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,         25-08-2022
Αρ. Πρωτ.    103137/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Υπόψη κ.κ. Έλ. Ζαφειριάδου
Γ. Δρογκούλα, Γ. Τσιφτελίδου 

και Αν. Ιωαννίδου
info@delasalle.gr

ezafeiriadou@delasalle.gr

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων 
Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
• Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

http://www.minedu.gov.gr/
../../../1111b/%CE%99%CE%95%CE%A0%202/info@delasalle.gr
../../../1111b/%CE%99%CE%95%CE%A0%202/ezafeiriadou@delasalle.gr
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1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και 

να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 

για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. 

2. Να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να πληρούνται οι ισχύοντες κανόνες 

ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών να 

πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Να αποσταλεί στο Ι.Ε.Π. η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού μετά την υποβολή των 

αιτήσεων των σχολείων.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης.

Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 

http://filologikoi-agones.blogspot.gr/ και η οποία πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο, μέχρι τις 

31/3/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα: http://filologikoi-agones.blogspot.gr/ ή να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους του 

διαγωνισμού στο τηλέφωνο: 2310 673252.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄, B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

http://filologikoi-agones.blogspot.gr/
http://filologikoi-agones.blogspot.gr/
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