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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας 

«Κλείταρχος και Βερενίκη» 

για τους μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 

 

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα, κατά τις δύο πρώτες 

διδακτικές ώρες 8.15 έως 10.00 π.μ., για τους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων. 

(Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.14/150840/ΦΔ/152635/Δ1, η οποία και επισυνάπτεται) 

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτόν 

Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας και του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. 

• 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. 

• Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή έως 8 Απριλίου 2022 στις 14:00 (νέα παράταση), μέσω 

της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYCuPL4966DSknF4a9mhhIXytRopIHrr112

s0dp4EJ9a1Cw/viewform. 

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ούτε για τους μαθητές 

ούτε για το σχολείο. 

• Το σχολείο καλείται να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη 

συμμετοχή των μαθητών (ενδεικτική υπεύθυνη δήλωση γονέων και κηδεμόνων στην 

ιστοσελίδα του Διαγωνισμού http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/). 

• Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/ και 

συγκεκριμένα στη «Βάση Υλικού» και στα «Θέματα Διαγωνισμού» οι εκπαιδευτικοί θα βρουν 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYCuPL4966DSknF4a9mhhIXytRopIHrr112s0dp4EJ9a1Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuYCuPL4966DSknF4a9mhhIXytRopIHrr112s0dp4EJ9a1Cw/viewform
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/
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κείμενα και ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξοικείωση των 

μαθητών.  

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

• Το πρωί της 11ης Απριλίου όσα σχολεία έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση 

συμμετοχής θα παραλάβουν τα θέματα στο email του σχολείου. 

Εναλλακτικά, θα μπορούν το πρωί της ημέρας του Διαγωνισμού «να κατεβάσουν» το αρχείο 

με τα θέματα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/  

• Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, εντός της ίδιας ή της επόμενης μέρας,  οι απαντήσεις των 

θεμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/ και θα 

σταλούν στο email κάθε σχολείου. 

  

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ 

• Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του σχολείου και ο Συντονιστής/η Συντονίστρια του 

Διαγωνισμού με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ θα μεριμνήσουν να 

αναπαραχθούν τα θέματα.  

• Γνωρίζοντας το γλωσσικό προφίλ των μαθητών, ο/η εκπαιδευτικός κάθε τμήματος αποφασίζει 

ποιοι μαθητές θα εξεταστούν στον Κλείταρχο και ποιοι στη Βερενίκη και μοιράζει τα θέματα 

με τις δραστηριότητες στους μαθητές της τάξης του/της. 

• Τα γραπτά όλων των μαθητών θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας μέσα στο σχολείο, βάσει των οδηγιών που θα σταλούν. 

• Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει σε 100βάθμια κλίμακα.  

 

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ 

 

• Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Σχολείου ή ο Συντονιστής/η Συντονίστρια του Διαγωνισμού 

θα συμπληρώσουν, μετά τη διόρθωση, ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία και τη βαθμολογία 

των διακριθέντων μαθητών έως την Παρασκευή, 6 Μαΐου. Ως διακριθέντες μαθητές 

θεωρούνται ο/η πρώτος/η κάθε τμήματος (ή οι πρώτοι σε περίπτωση ισοψηφίας) σε κάθε 

θεματική ομάδα (Κλείταρχος, Βερενίκη), με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει επιτύχει 

βαθμολογία 85 και πάνω. 

• Τα γραπτά των διακριθέντων μαθητών θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον 

Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. ή να αποσταλούν απευθείας από τη σχολική μονάδα 

στο γραφείο του διαγωνισμού έως την Παρασκευή, 6 Μαΐου (ημέρα αποστολής).  

Παρακαλούμε στον/ους φακέλο/ους να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/
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του αποστολέα: 

Ονομασία Σχολείου 

Διεύθυνση Σχολείου 

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/τριας 

Τηλέφωνο και Email σχολείου 

Αριθμός Γραπτών 

του παραλήπτη: 

Γραφείο Διαγωνισμού «Κλείταρχος και Βερενίκη» 

(Υπεύθ. Ευγενία Μαγουλά) 

Ιπποκράτους 20 

1ος όροφος 

10680 

Αθήνα 

 

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

• Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού http://kleitarhos-

vereniki.primedu.uoa.gr/ έως τις 6 Ιουνίου.  

• Όλα τα σχολεία που συμμετείχαν θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα και θα 

λάβουν τις Βεβαιώσεις συμμετοχής (μαθητών και εκπαιδευτικών). 

• Θα πρέπει η Βεβαίωση Συμμετοχής να αναπαραχθεί στο σχολείο και να δοθεί σε όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν. Επίσης θα πρέπει να δοθούν Έπαινοι στους 

διακριθέντες μαθητές και Πιστοποιητικό Συμμετοχής στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια και 

στους εκπαιδευτικούς των τάξεων που θα συμμετάσχουν. 

• Σε ειδική τελετή βράβευσης που προτίθεται να διοργανώσει το ΕΚΠΑ σε ημερομηνία που θα 

ανακοινωθεί εγκαίρως θα τιμηθούν με βραβεία οι πρωτεύσαντες μαθητές σε κάθε θεματική 

ομάδα (Κλείταρχος Ε΄, Βερενίκη Ε΄, Κλείταρχος Στ΄, Βερενίκη Στ΄) από το σύνολο των 

συμμετεχόντων.  

 

Η επιστημονική & οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού 

«Κλείταρχος και Βερενίκη» 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: 

1) Επιστολή 

2) Έγκριση του Διαγωνισμού 

3) Αφίσα του Διαγωνισμού 

4) Οδηγίες διευθυντών και συντονιστών 

5) Οδηγίες εκπαιδευτικών 

http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/
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