3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας
«Κλείταρχος και Βερενίκη»
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, προκηρύσσει
τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και
Βερενίκη» στην Α/θμια Εκπαίδευση των σχολείων όλης της χώρας και σχολείων του
εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική, για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο διαγωνισμός έχει
λάβει έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.14/150840/ΦΔ/152635/Δ1.

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 ή επιθυμούν διαφοροποιημένη
εξέταση.
Στόχοι του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, του λεξιλογίου,
των μορφοσυντακτικών δομών στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής και λειτουργικήςεπικοινωνιακής 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, με απώτερο στόχο
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://kleitarhosvereniki.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. Για
τα σχολεία του εξωτερικού η αποστολή των θεμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους
υπεύθυνους των σχολικών μονάδων. Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού Κλείταρχος
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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 τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022, μέσω της
ιστοσελίδας
του
συμπληρώνοντας
ηλεκτρονικά
τη
σχετική
αίτηση:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYCuPL4966DSknF4a9mhhIXytRopIHrr11
2s0dp4EJ9a1Cw/viewform
Διαδικασία διεξαγωγής
Γ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού θα είναι η Δευτέρα, 11 Απριλίου του 2022 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://kleitarhosvereniki.primedu.uoa.gr/ και στη συνέχεια θα μεριμνήσουν για την αναπαραγωγή των
θεμάτων. Γνωρίζοντας το γλωσσικό προφίλ των μαθητών του, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει
ποιοι μαθητές θα εξεταστούν στον Κλείταρχο και ποιοι στη Βερενίκη και μοιράζει
αντιστοίχως τα θέματα με τις δραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του.
Δ. Τα γραπτά των μαθητών θα βαθμολογηθούν μέσα στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς
με βάση το πρότυπο διόρθωσης που θα σταλεί στα σχολεία μετά το πέρας του Διαγωνισμού.
Ε. Τα γραπτά των μαθητών που είτε πρώτευσαν στο τμήμα τους από κάθε ενότητα
(Κλείταρχο, Βερενίκη) είτε συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη του 85/100, θα
κατατεθούν σε κλειστό φάκελο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στον Διευθυντή
της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε., μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες). 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: Διοργανωτική Επιτροπή «Κλείταρχος
και Βερενίκη» (υπεύθ. Ευγενία Μαγουλά). Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος, 10680, Αθήνα.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kleitarhos.vereniki@gmail.com). Εναλλακτικά, ο φάκελος με τα
γραπτά αποστέλλεται απευθείας από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στη Διοργανωτική
Επιτροπή, στη διεύθυνση που προαναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
ΣΤ. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
Κλείταρχος και Βερενίκη έως τις 31 Μαΐου 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. Επίσης, οι δύο πρώτοι μαθητές (ένας για τον Κλείταρχο και ένας για
τη Βερενίκη) με την υψηλότερη επίδοση ανά τμήμα θα λάβουν Έπαινο Διάκρισης στον
Διαγωνισμό .
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Η απονομή των Επαίνων Διάκρισης θα γίνει σε ειδική τελετή βράβευσης την οποία θα
διοργανώσει το ΕΚΠΑ κατά τη λήξη του σχολικού έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
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
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Επίτιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα ΦιλολογίαςΕΚΠΑ
Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα
Φιλολογίας-ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Κοντός, Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα ΦιλολογίαςΕΚΠΑ
Ευγενία Μαγουλά, 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 ΦιλολογίαςΕΚΠΑ
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
Γ. Στύλου, Δρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Ε. Καλογριανίτη, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Κ. Νίκα, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Κ. Τζανάκη, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Χ. Παπαχρήστου, Υποψ. Διδ. ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
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