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Υπόψη καθηγητών φιλολόγων Γυμνασίων & Λυκείων του νομού Ηρακλείου 

] 

Για όγδοη συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί και φέτος ο 8ος Διασχολικός διαγωνισμός 

ορθογραφίας. Ο διαγωνισμός ορθογραφίας θα διεξαχθεί την εβδομάδα από τις 6 έως 

10 Απριλίου (Δευτέρα έως (Παρασκευή) (η ακριβής ημερομηνία αφήνεται στην 

ευχέρεια του κάθε σχολείου).  

 

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 μέσος όρος επίδοσης κάθε τμήματος για να βραβευτούν οι καλύτεροι μαθητές 

και το καλύτερο τμήμα του σχολείου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να 

καταγραφεί στο πρακτικό του κάθε σχολείου μαζί με τα ονόματα των καθηγητών που 

θα διορθώσουν τα γραπτά.  

 

Για κάθε τμήμα είναι απαραίτητο να οριστεί ένας υπεύθυνος καθηγητής 

φιλόλογος, που θα αφιερώσει μια ή δύο διδακτικές ώρες για να κάνει μέσα στην τάξη 

θέματα παλαιότερων διαγωνισμών και θα διορθώσει τα γραπτά του συγκεκριμένου 

τμήματος για το φετινό διαγωνισμό. Η διόρθωση δεν είναι ούτε χρονοβόρα ούτε 

κουραστική, γιατί τα ερωτήματα διορθώνονται γρήγορα.  

 

Επίσης χρειάζεται να οριστεί ένας υπεύθυνος καθηγητής για κάθε σχολείο, που θα 

αναλάβει να ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία και τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού. 

 

Για την αγορά λεξικού από το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη που δίδεται ως βραβείο στον 

πρώτο νικητή κάθε σχολείου (εφόσον βεβαίως δεχτούν και φέτος να επαναλάβουν 

την ευγενική τους χορηγία) θα χρειαστεί να δηλωθεί ο τρόπος αγοράς (τιμολόγιο ή 

απόδειξη) και να δοθούν από κάθε σχολείο 15 + 1,5 ευρώ (έξοδα τύπωσης και 

μεταφορικά). 

 

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) 
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Φόρμα συμμετοχής 

 
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
τηλέφωνο : 

 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
(π.χ. Α1, Β2) 

 

 

 

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
(ανά σχολείο) 

 
Τηλέφωνο: 

 
e-mail :  

 

ΑΓΟΡΑ ΛΕΞΙΚΟΥ 
- ναι ή όχι    
- με τιμολόγιο + στοιχεία 

σχολικής επιτροπής ή 

απόδειξη 

 

 

 


