
1 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

4ος 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 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και 
Βερενίκη» στην Α/θμια Εκπαίδευση των σχολείων όλης της χώρας (Ε’ και Στ’ τάξεων) και 
σχολείων του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική, για το σχολικό έτος 2022-2023. Ο 
διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.14/75216/ΦΔ/ 
76476/Δ1.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, κατά τις δύο πρώτες 
διδακτικές ώρες.  

Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, μέσω της 
ιστοσελίδας του διαγωνισμού ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτόν 
Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας και σχολεία του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική 
γλώσσα. 

• Ο γλωσσικός διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες 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 δικαιούνται 
διαφοροποιημένη εξέταση. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας το γλωσσικό προφίλ των μαθητών 
τους, αποφασίζουν ποιοι θα εξεταστούν στον Κλείταρχο και ποιοι στη Βερενίκη. 

• 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/κηδεμόνων για τη συμμετοχή 
των μαθητών (βλ. δήλωση συγκατάθεσης γονέων και κηδεμόνων στην ιστοσελίδα του 
Διαγωνισμού http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr). 

• Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στη «Βάση Υλικού» και στα «Θέματα 
Διαγωνισμού» οι εκπαιδευτικοί θα βρουν κείμενα και ενδεικτικές δραστηριότητες που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξοικείωση των μαθητών. 

http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenkzmEeaTTQBf6_LPNXVSxDkbKDAQImvGlw10jb8XtBMf_Tg/viewform
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/bash-ylikoy.html
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/8emata-diagwnismoy.html
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/8emata-diagwnismoy.html
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ΣΚΟΠΟΣ 
Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων, του λεξιλογίου, των 
μορφοσυντακτικών δομών στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής και λειτουργικής-
επικοινωνιακής προσέγγισης, καθώς και των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει 
δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο την κατανόηση και την παραγωγή 
γραπτού λόγου, τη γλωσσική δημιουργικότητα των μαθητών σε κατάλληλο επικοινωνιακό 
πλαίσιο. Ακόμη, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού και στον 
εμπλουτισμό των διδακτικών στόχων του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Δευτέρα 3 Απριλίου του 2023 κατά τις δύο 
πρώτες διδακτικές ώρες. Το πρωί της ημέρας αυτής, τα σχολεία που έχουν συμπληρώσει την 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα παραλάβουν τα θέματα στο email του σχολείου και, στη 
συνέχεια, θα μεριμνήσουν για την αναπαραγωγή των θεμάτων.  
Εναλλακτικά, μπορούν να αναζητήσουν το αρχείο με τα θέματα του Διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/8emata-diagwnismoy.html. 

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την επόμενη μέρα, θα αναρτηθούν οι απαντήσεις των 
θεμάτων και οδηγίες διόρθωσης στην ιστοσελίδα. 

Τα γραπτά των μαθητών θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν από τους εκπαιδευτικούς 
της σχολικής μονάδας, βάσει των οδηγιών. Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνει σε 
100βάθμια κλίμακα. 

Ως διακριθέντες μαθητές θεωρούνται οι τρεις πρώτοι κάθε τμήματος σε κάθε θεματική 
ομάδα (Κλείταρχος, Βερενίκη), με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν επιτύχει βαθμολογία 
85/100 και άνω. 

Μετά τη διόρθωση των γραπτών, έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, οι εκπαιδευτικοί αναρτούν 
στην ηλεκτρονική φόρμα αποτελεσμάτων τις βαθμολογίες και τα στοιχεία των διακριθέντων μαθητών 
και συγχρόνως αποστέλλουν τα γραπτά των μαθητών με βαθμολογία 85/100 και άνω απευθείας από 
τη σχολική μονάδα (με έξοδα του σχολείου) στο γραφείο της Οργανωτικής Επιτροπής. 

Παρακαλούμε στον φάκελο να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού 
Κλείταρχος και Βερενίκη την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και όλα τα σχολεία που θα έχουν 
λάβει μέρος θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά. 
 

Αποστολέας: 

Ονομασία Σχολείου 
Διεύθυνση Σχολείου 
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/τριας 
Τηλέφωνο και Email σχολείου 
Αριθμός Γραπτών (ανά τμήμα και τάξη) 

Παραλήπτης: 

Γραφείο Διαγωνισμού «Κλείταρχος και 
Βερενίκη»  
(Καθηγήτρια Ε. Μαγουλά) 
Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος 
10680, Αθήνα 

http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/8emata-diagwnismoy.html
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/apantiseis-diagwnismoy.html
http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/apantiseis-diagwnismoy.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp-3diyJR80GP2OhftLC6fy2h63hw0z1HmK0j-S4hR1eUpew/viewform
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ΒΡΑΒΕΙΑ 

Στα σχολεία θα σταλούν ηλεκτρονικά Βραβεία Αριστείας (Έπαινοι) για τους διακριθέντες 
μαθητές και Βεβαιώσεις Συμμετοχής για τους μαθητές και τις μαθήτριες που έλαβαν μέρος. 
Στους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού 
θα σταλεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα ακολουθήσουν διαδικασίες αποτίμησης, οι 
οποίες θα αξιοποιήσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξία του 
διαγωνισμού, τη μεθοδολογία υλοποίησής του, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών και των μαθητριών. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του διαγωνισμού: kleitarhos.vereniki@gmail.com 
 

Η επιστημονική & οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού 
«Κλείταρχος και Βερενίκη» 

 

Επιστημονική & οργανωτική επιτροπή 
Ευγενία Μαγουλά, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 
Μαρία Ιακώβου, Αν. Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας-ΕΚΠΑ 
Γιάννης Τρυφιάτης, εκπαιδευτικός Α/βάθμιας, Δρ Παιδαγωγικής, ΕΚΠΑ 
 
Διαχείριση ιστοσελίδας-τεχνική υποστήριξη 
Λ. Εξαρχάκος, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ  
 
Συντονισμός και έρευνα 
Γ. Στύλου, Δρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ  
Χ. Παπαχρήστου, Δρ Διδακτικής της γλώσσας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 
Κ. Τζανάκη, Δρ Εφαρμοσμένης γλωσσολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 
Ε. Καλογριανίτη, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 
Κ. Νίκα, Υπ. Δρ ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ 
 
 

mailto:kleitarhos.vereniki@gmail.com

