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Διαγωνιςμόσ Ορκογραφίασ  

«Γυρίηω τθν Ελλάδα με ζνα γράμμα» 

Δθμοτικό Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

Γ΄ φάςθ –Οδθγίεσ  

 

Οι μακθτζσ διαγωνίηονται προφορικά ςτθν ορκογραφία, τον ςυλλαβιςμό και τθν αναγνϊριςθ τθσ 

γραμματικισ λειτουργίασ λζξεων. 

 

Οι δφο (2) πρϊτοι από κάκε τάξθ που κα επιτφχουν ςτθ δοκιμαςία, θ οποία αποτελεί τθν τρίτθ φάςθ του 

Διαγωνιςμοφ, και κα λάβουν τθν υψθλότερθ βακμολογία, κα βραβευκοφν με τα παρακάτω ζπακλα: 

 

 Αυτόσ που κα ςυγκεντρϊςει τθν υψθλότερθ βακμολογία ανάμεςα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ ΣΤϋ 

τάξθσ κα βραβευκεί και κα κερδίςει ζνα tablet. 

 Αυτόσ που κα ςυγκεντρϊςει τθ δεφτερθ υψθλότερθ βακμολογία ανάμεςα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ 

τθσ ΣΤϋ  τάξθσ κα βραβευκεί και κα κερδίςει ζνα Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ, ζκδοςθ του 

Ιδρφματοσ Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ (Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικών Σπουδών). 

 Αυτόσ που κα ςυγκεντρϊςει τθν υψθλότερθ βακμολογία ανάμεςα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ 

τάξθσ κα βραβευκεί και κα κερδίςει ζνα tablet. 

 Αυτόσ που κα ςυγκεντρϊςει τθ δεφτερθ υψθλότερθ βακμολογία ανάμεςα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ 

τθσ Εϋ τάξθσ κα βραβευκεί και κα κερδίςει ζνα Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ, ζκδοςθ του 

Ιδρφματοσ Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ (Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικών Σπουδών). 

 

Γ΄ φάςθ διαγωνιςμοφ - Τελικόσ - Βαςικοί κανόνεσ για τθν ανάδειξθ των νικθτών του διαγωνιςμοφ 

(δφο νικθτζσ για τθν Ε΄ τάξθ και δφο για τθ ΣΤ΄ τάξθ): 

1. Δίνεται ςτον κάκε μακθτι μία λζξθ μζςα ςε μια περίοδο. 

1. Ο μακθτισ καλείται, αρχικά, να πει τθν ορκογραφία τθσ λζξθσ.  Ο κριτισ κα μιλάει αργά και κακαρά, 

χωρίσ να κάνει λάκοσ ςτον τονιςμό τθσ λζξθσ.  Ο μακθτισ ακοφει με προςοχι τον κριτι και μπορεί να 

ηθτιςει να ξανακοφςει τθν πρόταςθ. 

2. 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. 
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2. Ο κριτισ είναι αυτόσ που αποφαςίηει εάν θ απάντθςθ είναι ςωςτι. 

3. Στθ ςυνζχεια, ο μακθτισ καλείται να ςυλλαβίςει τθ λζξθ και, τζλοσ, να αναγνωρίςει τθ γραμματικι 

λειτουργία τθσ.  Στθ γραμματικι λειτουργία τθσ λζξθσ, οι μακθτζσ κα πρζπει: 

 Για τα ουςιαςτικά / άρκρα / επίκετα να αναφζρουν τθν πτϊςθ, τον αρικμό και το γζνοσ, 

 για ριματα να αναφζρουν το πρόςωπο, τον αρικμό, τον χρόνο και τθ φωνι, 

 για τισ μετοχζσ να αναφζρουν τον χρόνο και τθ φωνι, 

 για τισ αντωνυμίεσ να αναφζρουν το είδοσ, 

 ενϊ, για τα επιρριματα, τισ προκζςεισ και τουσ ςυνδζςμουσ απαιτείται μόνο αναγνϊριςθ. 

Κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, κα προβάλλονται ςε πίνακα, ο οποίοσ κα βρίςκεται πίςω από τθν 

κριτικι επιτροπι, οι απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ για τθ γραμματικι αναγνϊριςθ, ζτςι ϊςτε να δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ελζγχουν τισ απαντιςεισ τουσ. 

4. Οι μακθτζσ λαμβάνουν για κάκε ςωςτι απάντθςθ ζναν βακμό. 

5. Συνεχίηουμε τθ διαδικαςία, ζωσ ότου αναδειχκεί ο νικθτισ (με τθν υψθλότερθ βακμολογία). 

Σθμειώνεται ότι ωσ χρόνοσ απάντθςθσ από τουσ μακθτζσ ορίηονται τα δφο (2) λεπτά.  Επίςθσ, θ 

ορκογραφία τθσ κάκε λζξθσ είναι ςφμφωνθ με  αυτι τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματικισ που διδάςκεται ςτο 

δθμοτικό ςχολείο. 

 

Όλοι οι διαγωνιηόμενοι κα παραλάβουν με τθν ζξοδό τουσ από τθν αίκουςα ζπαινο για τθν πρόκριςι 

τουσ ςτον μεγάλο τελικό. 

 

 

Καλι επιτυχία ςε όλα τα παιδιά μασ! 

Απολαφςτε το ταξίδι ςτθν ορκογραφία! 

 

 


