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Πεφκα, 5-12-2019 

Διαγωνιςμόσ Ορκογραφίασ  

«Γυρίηω τθν Ελλάδα με ζνα γράμμα» 

Δθμοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

Πλθροφορίεσ τθσ Αϋ και Βϋ φάςθσ του Διαγωνιςμοφ 

Αγαπθτοί Συνάδελφοι,  

Ζχουμε λάβει τθ ςυμμετοχι ςασ ςτον 7ο Διαγωνιςμό Ορκογραφίασ του Ιδιωτικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου 

«ΔΕΛΑΣΑΛ», «Γυρίηω τθν Ελλάδα με ζνα γράμμα», και ευχαριςτοφμε για το ενδιαφζρον ςασ.  Η υποβολι 

ςυμμετοχϊν ολοκλθρϊκθκε ςιμερα, Παραςκευι, 06 Δεκεμβρίου 2019, ενϊ θ Αϋ και θ Βϋ φάςθ του 

Διαγωνιςμοφ κα διεξαχκεί τθν Τετάρτθ, 11 Δεκεμβρίου 2019, εντόσ των ςχολικϊν ςασ μονάδων από κριτικι 

επιτροπι που κα ςυςτιςετε εςείσ.  Ενδεικτικά, προτείνουμε θ κριτικι επιτροπι να αποτελείται από ζναν 

δάςκαλο, Εϋ ι ΣΤϋ τάξθσ, και τον/τθ Διευκυντι/τρια του Σχολείου ι τον/τθ Συντονιςτι/Συντονίςτρια 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ περιοχισ ςασ.  Η τράπεηα κεμάτων με τισ λζξεισ, τισ οποίεσ ενδεικτικά μπορείτε 

να χρθςιμοποιιςετε ςτθν Αϋ και Βϋ φάςθ, κα ςασ αποςταλεί τθν Τετάρτθ, 11 Δεκεμβρίου 2019, με 

θλεκτρονικό μινυμα (e-mail), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που δθλϊςατε τθ ςυμμετοχι ςασ. 

Σθμειϊνουμε ότι το ςφνολο του λεξιλογίου που κα ςασ αποςταλεί εναρμονίηεται με τα δεδομζνα του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ και είναι ταξινομθμζνο ςε πίνακεσ με κλιμακοφμενο βακμό δυςκολίασ.  

Επίςθσ, ςτο blog του Σχολείου μασ ςτθν ετικζτα του Διαγωνιςμοφ 

http://www.elementary.delasalle.gr/2015/01/blog-post.html κα βρείτε βίντεο μικροφ μικουσ, 

προςομοίωςθ του διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο παρουςιάηονται οι τρεισ φάςεισ του με παραδείγματα. Προςοχι, 

διότι εςείσ χρειάηεςτε μόνο τθν Αϋ και Βϋ φάςθ, αφοφ θ Γϋ φάςθ είναι ο μεγάλοσ τελικόσ που κα 

πραγματοποιθκεί αργότερα. 

 Αϋ φάςθ διαγωνιςμοφ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) - Βαςικοί κανόνεσ για τθν ανάδειξθ 

των πζντε (5) πρϊτων που περνοφν ςτθ Βϋ φάςθ: 

1. Ο κριτισ λζει μια λζξθ.  Μιλάει αργά και κακαρά, χωρίσ να κάνει λάκοσ ςτον τονιςμό τθσ λζξθσ.  Ο 

μακθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον κριτι να χρθςιμοποιιςει τθ λζξθ ςε πρόταςθ. 

2. Ο μακθτισ ακοφει με προςοχι τον κριτι και μπορεί να ηθτιςει να ξανακοφςει τθ λζξθ. 

3. Όταν ο μακθτισ είναι ςίγουροσ ότι κατάλαβε τθ λζξθ, τθν ξαναλζει δυνατά, αναφζρει όλα τα γράμματα 

τθσ λζξθσ με τθ ςειρά και, ςτο τζλοσ, τθν ξαναλζει, για να κλειδϊςει τθν απάντθςι του.  Η λζξθ πρζπει 

να ακουςτεί δυνατά, για να τθν ακοφςει ο κριτισ και να καταλάβει ότι ο μακθτισ τελείωςε με τθν 

απάντθςι του. 

4. Ο κριτισ είναι αυτόσ που αποφαςίηει εάν θ απάντθςθ είναι ςωςτι. 
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5. Εάν θ απάντθςθ είναι ςωςτι, ο μακθτισ παραμζνει ςτο παιχνίδι. Εάν θ απάντθςθ είναι εςφαλμζνθ, ο 

μακθτισ αποκλείεται απευκείασ από το παιχνίδι.  Ο κριτισ λζει τθ ςωςτι απάντθςθ. Ζπειτα, δίνει 

καινοφργια λζξθ ςτον επόμενο διαγωνιηόμενο. 

6. Η διαδικαςία ςυνεχίηεται, ζωσ ότου αναδειχκοφν οι  πζντε (5), που κα ςυνεχίςουν ςτθ Βϋ φάςθ. 

 Βϋ φάςθ διαγωνιςμοφ (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)– Βαςικοί κανόνεσ για τθν ανάδειξθ 

των δφο (2) πρϊτων, που περνοφν ςτον τελικό: 

1. Οι πζντε (5) μακθτζσ καλοφνται να ςυλλαβίςουν μια λζξθ (ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ ςυλλαβιςμοφ) και 

να αναφζρουν όλα τα γράμματά τθσ (ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Αϋ φάςθσ), λαμβάνοντασ για κάκε 

ςωςτι απάντθςθ ζναν βακμό. 

2. Συνεχίηουμε τθ διαδικαςία, ζωσ ότου αναδειχκοφν οι  δφο (2) πρϊτοι (με τθν υψθλότερθ βακμολογία). 

Τζλοσ, διευκρινίηουμε ότι ςτθν τελικι φάςθ του διαγωνιςμοφ ( Κυριακι, 15 Μαρτίου 2020, ςτθν Αίκουςα 

Εκδθλϊςεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ») μποροφν να διαγωνιςτοφν δφο (2) μακθτζσ από κάκε τμιμα τθσ Εϋ 

τάξθσ και δφο (2) μακθτζσ από κάκε τμιμα τθσ ΣΤϋ τάξθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ.  Παρακαλοφμε τουσ/τισ 

Διευκυντζσ/τριεσ των Σχολείων που κα πάρουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα 

ςυμμετεχόντων τθσ Γϋ φάςθσ ζωσ τθν Παραςκευι, 20 Δεκεμβρίου 2019.   

Για οποιαδθποτε πληροφορία θ διευκρίνιςη, μην διςτάςετε να επικοινωνθςετε ςτο τηλ. 2310-675020 

(εςωτερικό -25-) με τον υπεφιυνο του Διαγωνιςμοφ, κ.Μπάμπη Τραπεζανλίδη. 

Ελάτε, λοιπόν, να ταξιδζψουμε ςτθν Ελλάδα με ζνα γράμμα... 

 

 

 


