
 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «5ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων 

Κοζάνης» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης διοργανώνει τον 5ο 

Διαγωνισμό Ορθογραφίας, εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ15/169139/Δ2). 

Ο Διαγωνισμός Ορθογραφίας απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Γ΄ 

τάξης Γυμνασίου όλων των ημερήσιων Γυμνασίων της Π.Ε. Κοζάνης και θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022.  

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν, θα διαγωνιστούν γραπτά στην 

ορθογραφία και προφορικά στην ερμηνεία, την ετυμολογία και τον σχηματισμό 

πρότασης με λέξεις, οι οποίες θα επιλεγούν από τράπεζα λέξεων. Οι λέξεις θα 

προέρχονται από όλα τα σχολικά βιβλία των τριών τάξεων του Γυμνασίου και η 

ορθογραφία της λέξης θα πρέπει να συμφωνεί μ’ αυτή της Νεοελληνικής 

Γραμματικής και του Ερμηνευτικού Λεξικού Νέας Ελληνικής που διδάσκεται στο 

Γυμνάσιο. Οι απαντήσεις θα δίνονται σε ορισμένο χρόνο προφορικά και με 

αναγραφή της λέξης στον πίνακα. Ο διαγωνισμός θα αποτελείται από δύο 

επίπεδα. 

Στο πρώτο επίπεδο κάθε μαθητής θα ανεβαίνει στη σκηνή του χώρου 

εκδηλώσεων, για να διαγωνιστεί σε δύο γύρους και σε δύο λέξεις. Ένας 

καθηγητής θα διαβάζει φωναχτά στον μαθητή τη λέξη, ενώ ο μαθητής θα έχει 

δύο λεπτά, για να γράψει κάθε λέξη σ’ έναν πίνακα, να αναφέρει προφορικά 

την ετυμολογία, την ερμηνεία της λέξης και να σχηματίσει προφορικά μια 

πρόταση με τη συγκεκριμένη λέξη.  



Απέναντί του θα βρίσκονται τρεις φιλόλογοι-κριτές, οι οποίοι θα 

βαθμολογούν σε υπολογιστή. Οι δέκα πρώτοι μαθητές θα προκριθούν στο 

δεύτερο επίπεδο, από όπου με την ίδια διαδικασία θα προκύψουν οι τρεις 

πρώτοι νικητές.  

Οι τρεις πρώτοι που θα επιτύχουν στο δεύτερο επίπεδο και θα λάβουν τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευθούν με ιδιαίτερα έπαθλα, ενώ όλοι οι 

διαγωνιζόμενοι και οι συντονιστές φιλόλογοι θα λάβουν τιμητική διάκριση. Οι 

δέκα μαθητές, που θα προκριθούν στο δεύτερο επίπεδο, συμμετέχουν 

αυτομάτως στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Ορθογραφίας Δυτικής 

Μακεδονίας, τον οποίο διοργανώνουν οι Σύνδεσμοι Φιλολόγων Κοζάνης, 

Καστοριάς και Φλώρινας.  

Παρακαλούμε τους Φιλολόγους των Γυμνασίων της Π.Ε. Κοζάνης να 

ανακοινώσουν την παρούσα προκήρυξη και να καταθέσουν τον κατάλογο των 

συμμετεχόντων μαθητών (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, σταθερό τηλέφωνο) 

έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 στο e-mail του Συνδέσμου Φιλολόγων 

(sfkozanis@gmail.com). 

Με την παρούσα πρόσκληση σας αποστέλλουμε και βοηθητικό υλικό με 

λέξεις από παλαιότερους διαγωνισμούς, οι οποίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία των μαθητών.  

Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα μετακινηθούν με ευθύνη των 

κηδεμόνων τους, ενώ θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας. Ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να παρακολουθήσουν 

τον διαγωνισμό (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές κλπ) θα εξαρτηθεί από τους 

ισχύοντες περιορισμούς κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της. 

Ευελπιστούμε στη βοήθεια των συναδέλφων φιλολόγων για την 

παρακίνηση και την προετοιμασία των μαθητών/-τριών τους, ώστε παρά τις 

δύσκολες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία, να μη στερηθούν οι μαθητές/-

τριες μας τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δράσεις. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μη διστάσετε να απευθυνθείτε στα 

μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων, είτε απευθείας είτε μέσω των 

εκπροσώπων μας.  

 

Για το ΔΣ 

  

Ο Πρόεδρος                Η Γραμματέας 

  

Δρ Γιώργος Δελιόπουλος                                                                     Δρ Ελένη Γερούση
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