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Επιστολή προς τους Διευθυντές και τους Eκπαιδευτικούς
για τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό Ελληνικής Γλώσσας
«Κλείταρχος και Βερενίκη»
Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών σε συνεργασία µε την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, εκτιµώντας τις εκπαιδευτικές
ανάγκες όλων των µαθητών που φοιτούν στα σχολεία της χώρας για την εµβάθυνση στην ελληνική
γλώσσα, προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό Ελληνικής Γλώσσας Κλείταρχος
και Βερενίκη στην Α/θµια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020, εγκεκριµένο από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ.14/157508/ΦΔ/159923/Δ1.
Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δηµοτικού Σχολείου, έχοντας ως
σκοπό την καλλιέργεια του λεξιλογίου, των µορφοσυντακτικών δοµών και του κειµενικού λόγου
στο πλαίσιο της λειτουργικής-επικοινωνιακής θεωρίας της γλώσσας αλλά και των µεταγλωσσικών
δεξιοτήτων. Επιπλέον στόχοι είναι η ανάπτυξη της δηµιουργικής γραφής και του κριτικού
εγγραµµατισµού των µαθητών στο πλαίσιο της σχολικής πραγµατικότητας. Οι δοκιµασίες του
διαγωνισµού θα έχουν πρωτότυπη µορφή, για να προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών και να
εµπλέκουν όλες τους τις δεξιότητες. Ο διαγωνισµός θα έχει δύο διαστάσεις, ώστε να
συµπεριληφθούν όλοι οι µαθητές µιας σύγχρονης τάξης: αφενός ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως
σε µαθητές που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα, αφετέρου η Βερενίκη σε µαθητές που
µαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα ή παρουσιάζουν δυσκολίες µάθησης.
Η επιτροπή διοργάνωσης και αξιολόγησης αποτελείται από τους: Ευγενία Μαγουλά, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης - ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο
Μαλαφάντη, Καθηγητή Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής
Εκπαίδευσης - ΕΚΠΑ, Μαρία Ιακώβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας
στο τµήµα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και Γιάννη Τρυφιάτη, εκπαιδευτικό και Δρ. Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ.
Οι διακρίσεις θα είναι τιµητικές βραβεύσεις και θα αφορούν τις γλωσσικές δεξιότητες, την κριτική
σκέψη, την αντίληψη και τη δηµιουργικότητα στη γλώσσα. Η συµβουλευτική επιτροπή, που είναι
υπεύθυνη και για τις βραβεύσεις, αποτελείται από τους:

Γεώργιο Μπαµπινιώτη, Επίτιµο Καθηγητή Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ
Δήµητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, Οµότιµη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ
Παναγιώτη Κοντό, Οµότιµο Καθηγητή Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ
Βίκυ Πάτσιου, Καθηγήτρια Λογοτεχνίας, ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ
Θωµά Μπαµπάλη, Καθηγητή Παιδαγωγικής, Κοσµήτορα Σχολής Επιστηµών της
Αγωγής, ΕΚΠΑ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι οι κάτωθι:
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 απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των γονέων και
κηδεµόνων για τη συµµετοχή τους. 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 την Παρασκευή, 20 Μαρτίου του 2020, µέσω της
ιστοσελίδας του διαγωνισµού http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/ συµπληρώνοντας
ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSe-75kSRefjxGf1KIRq8deSkufY6PAF0JqDy9a7RONd8CSwig/viewform?
vc=0&c=0&w=1.
Γ. Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού θα είναι η Δευτέρα, 6 Απριλίου του 2020 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 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 τα
θέµατα µε τα ερωτήµατα-δραστηριότητες στους µαθητές της τάξης του. Καλό είναι η επιτήρηση να
µην γίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να αποφεύγονται οι ερωτήσεις.
Δ. Τα γραπτά των µαθητών θα βαθµολογηθούν µέσα στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς. Η
βαθµολόγηση θα γίνει σε 100βάθµια κλίµακα. Τα θέµατα είναι όλα ισότιµα και βαθµολογούνται µε
10 µονάδες το καθένα (άριστα για το κάθε γραπτό, οι 100 µονάδες). Θα σταλούν συµπληρωµατικές
οδηγίες διόρθωσης. Στη συνέχεια, θα αποστέλλονται τα στοιχεία και η βαθµολογία του πρώτου ανά
τµήµα µαθητή/τριας (ή των πρώτων µαθητών, σε περίπτωση ισοβαθµίας) ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση kleitarhos.vereniki@gmail.com.
Ε. Όλα τα γραπτά του διαγωνισµού θα κατατίθενται από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας στον
Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε σε κλειστό φάκελο όπου 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. µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (10 ηµέρες) θα αποσταλούν στο γραφείο της
διοργανωτικής επιτροπής µε υπεύθυνους παραλαβής την Ευγενία Μαγουλά, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια και τον Ιωάννη Τρυφιάτη, Δρ. Παιδαγωγικής (Ταχυδροµική διεύθυνση: Ιπποκράτους
20, 1ος όροφος, 10680, Αθήνα. Ηλεκτρονική διεύθυνση: kleitarhos.vereniki@gmail.com).
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. Η απονοµή των βραβείων θα γίνεται στη διάρκεια
τελετής µέχρι το τέλος του σχολικού έτους.
Θα απονεµηθεί ένα βραβείο για τον πρώτο µαθητή ή µαθήτρια κάθε τµήµατος και σε όλους τους
µαθητές θα δίνεται Βεβαίωση Συµµετοχής. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων του ενός
µαθητή µε την καλύτερη επίδοση ανά τµήµα και τάξη θα απονέµεται σε όλους το βραβείο, ενώ θα
δοθούν βραβεία συµµετοχής και στα σχολεία.
Ζ. 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.
Η επιτροπή διοργάνωσης του διαγωνισµού
Κλείταρχος και Βερενίκη

