Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας
«Κλείταρχος και Βερενίκη»

Μάιος 2021
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη» στην Α/βάθμια
Εκπαίδευση των σχολείων όλης της χώρας και σχολείων του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική,
για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (26-6-2020 Αριθ.

Πρωτ.: Φ.14/77690/ΦΔ/81130/Δ1).

Ο φετινός διαγωνισμός αφιερώνεται στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της
Επανάστασης και τελεί υπό την αιγίδα του «ΕΚΠΑ 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821».

Θέμα: «Ο Κλείταρχος και η Βερενίκη γιορτάζουν τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης»
Ο πανελλήνιος γλωσσικός διαγωνισμός «Κλείταρχος και Βερενίκη» εμπνέεται από τον εορτασμό των
200 χρόνων (1821-2021) από́ την Ελληνική Επανάσταση και τον Αγώνα για την Ελευθερία και
αναδεικνύει τα λόγια του Διονυσίου Σολωμού «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και
γλώσσα;». Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα προσεγγίσουν
κείμενα που αφορούν τα γεγονότα ή τα πρόσωπα της περιόδου (μέσα από ιστορικά-λογοτεχνικά ή
δημοσιογραφικά κείμενα ή ιστορικές πηγές κ.λπ.), θα εμβαθύνουν στην κατανόηση του περιεχομένου,
θα εμπνευστούν από τα μηνύματα της εποχής και θα συνθέσουν δικά τους κείμενα, σε κατάλληλο
επικοινωνιακό πλαίσιο, κατανοώντας έτσι, την άρρηκτη σχέση μεταξύ ιστορίας και γλώσσας.
Απώτερος στόχος είναι να συνδεθεί στη σκέψη των μαθητών ότι οι αξίες και τα ιδανικά του Αγώνα
διατυπώθηκαν και εδραιώθηκαν μέσω της ελληνικής γλώσσας, καθώς η γλώσσα εκτός από μέσο
καθημερινής επικοινωνίας είναι παντοτινός δίαυλος διάδοσης ιδεών και υψηλών αξιών.

Σκοπός – στόχοι
Ο γλωσσικός διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
και υλοποιείται σε δύο επίπεδα: αφενός ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την
ελληνική ως μητρική (ή πρώτη γλώσσα), αφετέρου η Βερενίκη σε μαθητές που μαθαίνουν την
ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
Στόχοι του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, του λεξιλογίου, των
μορφοσυντακτικών δομών στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής και λειτουργικής-επικοινωνιακής
προσέγγισης, αλλά και των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει
δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, διαβαθμισμένης δυσκολίας ανάλογα με
την τάξη και σε κατάλληλο επικοινωνιακό πλαίσιο, ώστε να κινητοποιήσουμε τη γλωσσική
δημιουργικότητα των μαθητών. Περαιτέρω, στόχοι είναι η ανάπτυξη του κριτικού εγγραμματισμού
στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας και ο εμπλουτισμός των διδακτικών στόχων του
Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας. Παραδείγματα θεμάτων βρίσκονται στον
ιστοσελίδα http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/bash-ylikoy.html
Όροι και προϋποθέσεις
Α. Ο διαγωνισμός αφορά όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί εντός του
ωρολογίου προγράμματος. Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική
επιβάρυνση για εκείνους ή το σχολείο, ενώ το σχολείο θα πρέπει να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη των
γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού
Κλείταρχος και Βερενίκη θα αναλάβει όλη τη διαδικασία τελικής διοργάνωσης και θα
διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών/τριών.
Β. Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή έως 14 Μαΐου του 2021, μέσω της ιστοσελίδας του
διαγωνισμού
συμπληρώνοντας
ηλεκτρονικά
τη
σχετική
αίτηση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe75kSRefjxGf1KIRq8deSkufY6PAF0JqDy9a7RONd8CSwig/viewform?vc=0&c=0&w=1.
Διαδικασία διεξαγωγής
Γ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι η Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 κατά τις δύο πρώτες
διδακτικές ώρες. Το πρωί της ημέρας αυτής ο Διευθυντής του Σχολείου με τους εκπαιδευτικούς των
τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ που συμμετέχουν παραλαμβάνουν τις οδηγίες, τα θέματα και τις βεβαιώσεις
συμμετοχής στο email του σχολείου. Εναλλακτικά, οι Διευθυντές θα μπορούν το πρωί της ημέρας
του διαγωνισμού «να κατεβάσουν» το αρχείο με τις οδηγίες και τα θέματα του διαγωνισμού από την
ιστοσελίδα http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/ και στη συνέχεια θα μεριμνήσουν να
αναπαραχθούν τα θέματα. Γνωρίζοντας το γλωσσικό προφίλ των μαθητών του, ο εκπαιδευτικός
αποφασίζει ποιοι μαθητές θα εξεταστούν στον Κλείταρχο και ποιοι στη Βερενίκη και μοιράζει τα
θέματα με τις δραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του.
Δ. Τα γραπτά των μαθητών θα βαθμολογηθούν μέσα στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς. Τα
κείμενα όλων των μαθητών θα αξιολογηθούν από ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου, βάσει

οδηγιών, προκειμένου να επιλεγούν τα πιο αντιπροσωπευτικά. Στη συνέχεια, θα αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kleitarhos.vereniki@gmail.com τα στοιχεία και η βαθμολογία του
πρώτου ανά τμήμα μαθητή/τριας (ή των πρώτων μαθητών, σε περίπτωση ισοβαθμίας) καθώς και τα
επιλεγμένα κείμενα κάθε σχολείου. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αξιολογήσει το σύνολο των
κειμένων και θα προβεί στην τελική κατάταξη.
Ε. Όλα τα γραπτά του διαγωνισμού θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο από τον Διευθυντή της
σχολικής μονάδας στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. και θα πρέπει να αναγράφονται όλα
τα πληροφοριακά στοιχεία του αποστολέα: Ονομασία Σχολείου, Διεύθυνση Σχολείου,
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/τριας, Τηλέφωνο και Email σχολείου, Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και
τάξη). Στη συνέχεια, οι παραπάνω φάκελοι που θα παραδοθούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Π.Ε. και θα αποσταλούν στο γραφείο της διοργανωτικής επιτροπής: (Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ιπποκράτους
20,
1ος
όροφος,
10680,
Αθήνα.
Ηλεκτρονική
διεύθυνση:
kleitarhos.vereniki@gmail.com).
ΣΤ. Τα κείμενα που θα διακριθούν ανά κατηγορία θα συμπεριληφθούν σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ή
άλμπουμ αφιερωμένο στον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 2021, το οποίο θα
εκδοθεί από το ΕΚΠΑ. Το βιβλίο αυτό θα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλο μαθητικό υλικό
(ηχογραφήσεις, αφηγήσεις, εικόνες κ.ά.).
Ζ. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
Κλείταρχος και Βερενίκη έως τις 14 Ιουνίου 2021 και όλα τα σχολεία που θα λάβουν μέρος θα
ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα.

Βράβευση
Η. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα λάβουν όλοι Βεβαίωση
Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Οι διακριθέντες μαθητές κάθε σχολείου θα λάβουν Έπαινο και αναμνηστικά δώρα από το ΕΚΠΑ σε
ειδική εκδήλωση βράβευσης που θα οργανωθεί από το Πανεπιστήμιο, κατά την έναρξη του νέου
σχολικού έτους.
Θα δοθούν τέσσερα (4) πρώτα βραβεία ως εξής: ο πρώτος μαθητής / η πρώτη μαθήτρια από κάθε
ενότητα (Κλείταρχος Ε’, Βερενίκη Ε’, Κλείταρχος Στ’, Βερενίκη Στ’) στο σύνολο των
συμμετεχόντων όλων των σχολείων θα λάβει ειδικό βραβείο από το ΕΚΠΑ.
Η απονομή των πρώτων βραβείων και των επαίνων θα γίνει σε ειδική τελετή βράβευσης την οποία
θα διοργανώσει το ΕΚΠΑ κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο).
Δράσεις αποτίμησης
Θ. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα σχεδιαστούν διαδικασίες αποτίμησης, οι οποίες θα
στηρίζονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική αξία της δράσης, τη
μεθοδολογία υλοποίησής της, καθώς και την αποτίμηση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και
των μαθητριών.

Επιστημονική & οργανωτική επιτροπή
Ευγενία Μαγουλά, αν. καθηγήτρια Γλωσσολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, καθηγητής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, ομοτ. καθηγητής Διδακτικής της Ιστορίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Μαρία Ιακώβου, αν. καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας-ΕΚΠΑ
Γιάννης Τρυφιάτης, εκπαιδευτικός Α/βάθμιας, Δρ Παιδαγωγικής, ΕΚΠΑ
Κριτική επιτροπή βράβευσης
Θωμάς Μπαμπάλης, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Πρόεδρος του ΠΤΔΕ
Γεωργία Καλογήρου, Διευθύντρια του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Βασιλική Πάτσιου, Αναπλ. Πρόεδρος του ΠΤΔΕ
Διαχείριση ιστοσελίδας-τεχνική υποστήριξη
Λ. Εξαρχάκος, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Συντονισμός και έρευνα
Ε. Καλογριανίτη, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Κ. Νίκα, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Κ. Τζανάκη, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Χ. Παπαχρήστου, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

