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Ηράκλειο, 13-2-2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /395 

 

ΠΡΟΣ:   

Διευθύνσεις  και Εκπαιδευτικούς 
Φιλολόγους (ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. 
Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  Β. 
Καλοκύρη  

       (διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων 
τους) 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
 

 
Θέμα:  Ενημέρωση-πρόσκληση για τον 8ο Διασχολικό Διαγωνισμό Ορθογραφίας 
Διεξαγωγή: Δευτ. 6 - Παρ. 10 Απριλίου 2020. Δηλώσεις συμμετοχής (έως Τρίτη 31-
3-2020 στον Φιλόλογο κ. Χατζάκη, 10ο ΓΕΛ Ηρακλείου). 
 
 Θέμα:  
Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι,  
Στο πνεύμα της υποστήριξης του έργου σας και της συνεργασίας μεταξύ σας, με χαρά 
σας ενημερώνω για τον 8ο ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ, που έχει 
γίνει «θεσμός» για τη φιλολογική μας κοινότητα. Σας προωθώ το σχετικό υλικό 
(συνημμένα 15 αρχεία), που έχει επιμεληθεί ο Συνάδελφος Φιλόλογος κ. Νεκτάριος 
Χατζάκης, ο οποίος ξεκίνησε την προσπάθεια μαζί με την κ. Φανή Χαλκιαδάκη και με τη 
συνεργασία και τη στήριξη κι άλλων Συναδέλφων Φιλολόγων.  

O 8ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας θα πραγματοποιηθεί φέτος την 
εβδομάδα από τις 6 Απριλίου (Δευτέρα) έως και τις 10 Απριλίου (Παρασκευή) – η 
ακριβής ημερομηνία αφήνεται στην ευχέρεια του κάθε σχολείου. Προσκαλείστε να 
συμμετάσχετε!  

Για διευκόλυνση, αντιγράφω εδώ βασικά στοιχεία για τη συμμετοχή σας και τη 
διεξαγωγή του 8ου Διασχολικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας (βλ. και συνημμένο αρχείο 
«Προκήρυξη 7ου Διασχολικού Διαγωνισμού Ορθογραφίας, 2019-20»).  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ένα ή και περισσότερα τμήματα 
οποιουδήποτε Γυμνασίου ή Λυκείου, τα οποία θα γράψουν, σε μία κοινή –για κάθε 
σχολείο- διδακτική ώρα, ένα ωριαίο ορθογραφικό τεστ (κάθε τμήμα στη δική του 
αίθουσα). Η ημερομηνία θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση των υπεύθυνων 
καθηγητών κάθε σχολείου. Θα υπολογιστεί η ατομική επίδοση κάθε μαθητή αλλά και ο 
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μέσος όρος επίδοσης κάθε τμήματος για να βραβευτούν οι καλύτεροι μαθητές και το 
καλύτερο τμήμα του σχολείου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να καταγραφεί στο 
Πρακτικό του κάθε σχολείου μαζί με τα ονόματα των καθηγητών που θα διορθώσουν τα 
γραπτά. 
Λεπτομέρειες για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, υλικό και 
ασκήσεις ορθογραφίας καθώς και θέματα παλαιότερων διαγωνισμών μπορείτε να 
βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία. 
 
Για δηλώσεις συμμετοχής (έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2020) και οποιαδήποτε 
πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail pinakiano@gmail.com (Xατζάκης 
Νεκτάριος, τηλ. σχολείου 2810252154 – κινητό 6979433083) 
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι, 
 
Ευελπιστώ ότι και φέτος θα στηρίξετε με τη συμμετοχή σας τον διασχολικό 
διαγωνισμό ορθογραφίας, ως μια ευκαιρία και δράση στήριξης  του γλωσσικού 
γραμματισμού των μαθητών/τριών μας. 
 
Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να δηλώσετε τη δράση σας αυτή στο Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ιαν. 2020)  

 

Ιστότοπος - αποθετήριο του Προγράμματος:  https://linguiliteracy.wordpress.com/ 

 

Αναρτημένη ανακοίνωση και υλικό του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού 
Γραμματισμού:  

ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Φ2/174/20-1-20. "Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων Δ/θμιας Εκπ/σης (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) στο εκπαιδευτικό 
–διεπιστημονικό «Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού»." 

Με τιμή, 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 
Βασιλεία  Καλοκύρη 

 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

 

Εσωτερική διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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