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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1ου Πανευβοϊκού διαγωνισμού ορθογραφίας 
για μαθητές Γυμνασίου 

 
1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, 

Σχολική βιβλιοθήκη «Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος». 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών στόχων που έχει θέσει η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας και με αφορμή την οργάνωση της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης, έχουμε 
την πρόθεση να διοργανώσουμε στις 17 Απριλίου του τρέχοντος σχολικού έτους τον 1ο Πανευβοϊκό 
διαγωνισμό ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίων. 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ορθογραφίας εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της καλλιέργειας της 
φιλαναγνωσίας και της αγάπης για την Ελληνική γλώσσα.  
Μέσα από τον διαγωνισμό αυτό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία 
της ελληνικής  γλώσσας, να εκτιμήσουν τη μοναδικότητά της και να κατανοήσουν τον 
σημαντικότατο ρόλο της γραμματικής και ετυμολογικής λειτουργίας των λέξεων.  
Επιπλέον είναι μία αφορμή προβληματισμού και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ορθό χειρισμό 
της γλώσσας και των γλωσσικών φαινομένων, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να αρθρώνουν 
σωστά τον δικό τους λόγο, σε μία εποχή κατά την οποίαν χρησιμοποιούν ευρέως τα greeklish και 
τις συντομογραφίες μέσω των γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, facebook και γενικώς στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Οι μαθητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εξοικειώνονται και εκτιμούν τη γλώσσα μας, η 
οποία αποτελεί τον κυριότερο τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων και των σκέψεών μας  και 
καθίσταται αυτομάτως ένα μέσο επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. 
 
Ανάλογοι διαγωνισμοί είναι καθιερωμένοι σε χώρες του εξωτερικού ήδη προ πολλών ετών, και 
είναι γνωστοί ως «spelling bee». Πρόκειται για εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ευρύτατη απήχηση, 
καθώς οι νικητές κάθε περιφέρειας προκρίνονται σε δεύτερη φάση σε διαγωνισμούς εθνικού 
επιπέδου και λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα. 
 
Υπάρχουν πολλές κινηματογραφικές ταινίες που αναφέρονται στο θέμα, όπως ενδεικτικά οι: 
«Akeelah And The Bee», «Spellbound» και άλλες. 
 
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τοπικά αρκετοί τέτοιοι διαγωνισμοί. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: 
 

 δήμος Θεσσαλονίκης: 
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/D
nsiVivliothMouseion/TmimaKentrVivliothikis/Ekdiloseis/14diagwnismosorthografias 
και  
https://www.youtube.com/watch?v=60mc8mf18vQ 

 Μουσικό σχολείο Ηρακλείου Κρήτης: 
http://www.mousiko-sxoleio-irakleiou.com/deltaiotaalphagammaomeganuiotasigmamu972sigmaf-
omicronrhothetaomicrongammarhoalphaphi943alphasigmaf.html 

 δήμος Καβάλας: 

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiVivliothMouseion/TmimaKentrVivliothikis/Ekdiloseis/14diagwnismosorthografias
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiVivliothMouseion/TmimaKentrVivliothikis/Ekdiloseis/14diagwnismosorthografias
https://www.youtube.com/watch?v=60mc8mf18vQ
http://www.mousiko-sxoleio-irakleiou.com/
http://www.mousiko-sxoleio-irakleiou.com/deltaiotaalphagammaomeganuiotasigmamu972sigmaf-omicronrhothetaomicrongammarhoalphaphi943alphasigmaf.html
http://www.mousiko-sxoleio-irakleiou.com/deltaiotaalphagammaomeganuiotasigmamu972sigmaf-omicronrhothetaomicrongammarhoalphaphi943alphasigmaf.html
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http://www.kavalapress.gr/megali-simmetochi-ston-diagonismo-orthografias-maches-lexeon-mikri-
ikanopiisi-apo-ta-apotelesmata-vinteo-fotografies/ 

 Ιδιωτικό σχολείο ΔΕΛΑΣΑΛ: 
http://www.elementary.delasalle.gr/2015/01/blog-post.html 

 και φέτος ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Ο διαγωνισμός μπορεί να διεξαχθεί στις αίθουσες του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας. Το σχολείο 
διαθέτει 18 αίθουσες διδασκαλίας, κάποιες μεγάλου εμβαδού, καθώς και μία πολύ μεγάλη 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αναλόγως της συμμετοχής των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν όσες 
από αυτές κριθεί απαραίτητο. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Ως χρόνος διεξαγωγής προτείνεται η Κυριακή 17 Απριλίου 2016, με ώρα έναρξης την 11:00. Κατά 
τον μήνα Απρίλιο στα Γυμνάσια διανύουμε το τρίτο τρίμηνο μαθημάτων, οπότε δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη επιβάρυνση των μαθητών με διαγωνίσματα. Η ώρα έναρξης επιλέγεται με κριτήριο να 
δοθεί η δυνατότητα και σε μαθητές απομακρυσμένων, περιφερειακών σχολείων της Εύβοιας να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Κατόπιν εγκρίσεως της διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα υπάρξει ανακοίνωση στον τύπο και στη 
σχολική ιστοσελίδα. Επίσης θα αποσταλούν σχετικά ενημερωτικά emails στα Γυμνάσια της 
Εύβοιας, ώστε τα σχολεία να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μαθητών 
τους και να τα αποστείλουν στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας.  
Το 1ο Γυμνάσιο θα συλλέξει τα στοιχεία αυτά και αναλόγως της συμμετοχής μαθητών θα 
προετοιμάσει προς διάθεση τον απαραίτητο αριθμό αιθουσών και θα δηλώσει τον αριθμό των 
διαθέσιμων καθηγητών προς επιτήρηση / βαθμολόγηση. Θα προετοιμαστούν τα απαραίτητα 
«φύλλα εξέτασης»1 , τα «φύλλα βαθμολόγησης» και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνεται σε δύο φάσεις, ως εξής: 
1. Αρχικά οι φιλόλογοι των δημοσίων σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ευβοίας οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση του 
διαγωνισμού θα δημιουργήσουν μία «τράπεζα λέξεων», από την οποία με κλήρωση θα 
επιλεγούν κάποιες για το διαγωνισμό. Προτείνεται οι λέξεις να χωριστούν σε δύο ομάδες, με 
βάση τη δυσκολία τους: οι πιο εύκολες θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη φάση του 
διαγωνισμού, η οποία αφορά όλους τους συμμετέχοντες, ενώ οι δυσκολότερες στην επόμενη 
(που αφορά μόνο αυτούς που θα προκριθούν). Οι λέξεις της πρώτης φάσης θα προέρχονται από 
τα σχολικά βιβλία της κάθε τάξης (ώστε οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι ως ένα βαθμό με 
αυτές), ενώ της δεύτερης ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία. Την τελική 
ευθύνη επιλογής λέξεων οι οποίες δεν θα επιδέχονται αμφισβήτηση ως προς τη σωστή 
ορθογραφία θα έχει πενταμελής επιτροπή πεπειραμένων φιλολόγων.   

                                                             
1
  Αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Υπάρχει σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα 
στο τέλος. 

http://www.kavalapress.gr/megali-simmetochi-ston-diagonismo-orthografias-maches-lexeon-mikri-ikanopiisi-apo-ta-apotelesmata-vinteo-fotografies/
http://www.kavalapress.gr/megali-simmetochi-ston-diagonismo-orthografias-maches-lexeon-mikri-ikanopiisi-apo-ta-apotelesmata-vinteo-fotografies/
http://www.elementary.delasalle.gr/2015/01/blog-post.html
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2. Για την πρώτη φάση: Οι υποψήφιοι μαθητές θα εξετάζονται ανά τάξη (Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου) σε 
ξεχωριστή αίθουσα2, με κοινά «θέματα» για όλους, τα οποία θα εκφωνούνται και αυτοί θα 
γράφουν τις λέξεις σε ειδικά «φύλλα εξέτασης» που θα τους δοθούν. Κάθε λέξη θα εκφωνείται 
δύο φορές. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση αυτή, τα γραπτά των μαθητών θα βαθμολογηθούν από 
φιλολόγους δημοσίων σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας. 

3. Δεύτερη φάση: Επτά μαθητές από κάθε τάξη θα «προκριθούν» στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί αργότερα, την ίδια ημέρα. Οι μαθητές θα εξεταστούν 
προφορικά αυτή τη φορά, σε τρεις μεγάλες αίθουσες, μία για κάθε τάξη, ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι γονείς κτλ. να μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Η εξέταση θα 
γίνει σε άλλο σύνολο λέξεων επιλεγμένων με κλήρωση από την τράπεζα λέξεων της Β’ φάσης, 
αλλά αυτή τη φορά αυξημένης δυσκολίας. 

4. Θα καταμετρηθούν οι σωστές απαντήσεις των μαθητών και οι τρεις νικητές κάθε τάξης θα 
λάβουν δώρα, ενώ όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα λάβουν σχετική 
βεβαίωση συμμετοχής. 

5. Η πρώτη φάση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα (με διπλή εκφώνηση των λέξεων). Θα 
ακολουθήσει περίπου μία ώρα διαλείμματος για τους μαθητές, κατά την οποία θα γίνει 
βαθμολόγηση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της προφορικής 
εξέτασης στη β’ φάση θα γίνεται και καταμέτρηση των σωστών απαντήσεων, οπότε άμεσα θα 
προκύψει ο νικητής της κάθε τάξης.  Η δεύτερη φάση αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο 
ώρες. Ο διαγωνισμός λήγει με απονομή επάθλων και δώρων. 

  
 

ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί το κύρος του διαγωνισμού, θα ληφθούν τα εξής μέτρα: 

1. Στα «φύλλα εξέτασης» (πρώτη φάση) θα καλύπτονται τα στοιχεία των μαθητών και η 

«αποκάλυψη» θα γίνεται ενώπιον επιτροπής μετά τη βαθμολόγηση. 

2. Τα γραπτά της πρώτης φάσης δε θα διορθώνονται από τους καθηγητές του 1ου Γυμνασίου 

Χαλκίδας. 

3. Οι κανόνες ορθογραφίας που θα ισχύσουν στον διαγωνισμό θα είναι αυτοί που υποδεικνύει η 

Γραμματική που διδάσκεται στις τρεις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. 

4. Οι επιτηρητές του διαγωνισμού θα προέρχονται από διάφορα σχολεία. 

5. Στη δεύτερη φάση (προφορική εξέταση) οι μαθητές μπορούν μόνοι τους να «τραβούν» από 

την κληρωτίδα το (κλειστό για να μη δουν την ορθογραφία) φακελάκι με τη λέξη που θα τους 

ζητηθεί. Στη συνέχεια θα πρέπει εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου (έως δύο λεπτά) να 

συλλαβίσουν τη λέξη και να τη γράψουν για επιβεβαίωση στον πίνακα. 

6. Οι φιλόλογοι της πενταμελούς επιτροπής που συνέταξαν την τελική λίστα λέξεων του 

διαγωνισμού θα είναι παρόντες, ώστε σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ως προς την 

ορθογραφία κάποιας λέξης να λάβουν θέση (τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη φάση). 

7. Η κατοχή – χρήση κινητών τηλεφώνων εκ μέρους των μαθητών απαγορεύεται κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που μαθητής παραβαίνει τους κανονισμούς και επιχειρεί 

να υποκλέπτει βοήθεια (με ηλεκτρονικά μέσα ή από τους παρευρισκόμενους γονείς κτλ), θα 

υπάρχει άμεση παρατήρηση εκ μέρους των επιτηρητών και –αν χρειαστεί- ο μαθητής θα 

αποβάλλεται από τον διαγωνισμό.  

8. Σε περίπτωση όπου στο τέλος της πρώτης φάσης κάποιοι μαθητές ισοβαθμήσουν με τον 7ο 

κατά σειρά βαθμολογίας μαθητή, τότε προκρίνονται και αυτοί στη Β’ φάση.  

                                                             
2 Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα διατεθούν περισσότερες από μία αίθουσες ανά τάξη. 
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9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των νικητών  της Β’ φάσης, τότε για την ανάδειξη των τριών 

πρώτων μαθητών λαμβάνεται υπόψη και η βαθμολογία της πρώτης φάσης για την διάκριση 

μεταξύ τους. Αν ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει ισοβαθμία μεταξύ κάποιων μαθητών (που 

ενδέχεται να καταλάβουν τελικά κάποια από τις τρεις πρώτες θέσεις), τότε θα ακολουθηθεί η 

εξής διαδικασία: 

Όσοι ισοβαθμήσουν σε αυτές τις θέσεις, εξακολουθούν να εξετάζονται εκ 

περιτροπής με όσες επιπλέον λέξεις χρειαστεί, ώσπου κάποιος μαθητής να 

δώσει λανθασμένη απάντηση (σύστημα «νοκ-άουτ»). 

10. Με χρήση κατάλληλου λογισμικού παραγωγής «τυχαίων αριθμών», (ενδεικτικά αναφέρουμε 

αυτό που διατίθεται στο random.org) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πριν τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, θα γίνει τυχαία επιλογή των λέξεων που θα χρησιμοποιηθούν από τις λέξεις της 

«τράπεζας λέξεων», για την εξέταση των μαθητών (και για τις δύο φάσεις).  

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
  

 

Α’ 
τάξη 

 

Β’ 
τάξη 

 

Γ’ 
τάξη 

 

Α’ ΦΑΣΗ 
ΓΡΑΠΤΑ 
(όλοι οι 

συμμετέχοντες 
μαθητές)  

11:00 – 12:30 

βαθμολόγηση 

Α’ τάξη 

Β’ τάξη 

Γ’ τάξη 

 

Β’ ΦΑΣΗ  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

(επτά μαθητές 

ανά τάξη) 
14:00 – 15:30 

 

 

 νικητές 

 

Διάλειμμα  
12:30 – 14:00 

(βαθμολόγηση)  

16:00 
ανακήρυξη 
νικητών - 
βράβευση 



5 
 

ΦΥΛΛΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Α φάση): 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΤΑΞΗ: 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΗ: 
ΒΑΘΜΟΣ: 

 

Γράψτε με καθαρά, κεφαλαία γράμματα τις λέξεις που σας ζητούνται (βάζοντας ένα γράμμα σε 

κάθε τετραγωνάκι). 

 

Λέξεις προς ορθογραφία: 

1.                    
 

2.                    
 

3.                    
 

4.                    
 

5.                    
 

6.                    
 

7.                    
 

8.                    
 

9.                    
 

10.                    
 

11.                    
 

12.                    
 

…………… 


