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ΘΕΜΑ: «Διαγωνιςμόσ Ορθογραφίασ για μαθητέσ Γ΄ Γυμναςίου»
Ο Σύνδεςμοσ Φιλολόγων Κοζάνησ προκηρύςςει Διαγωνιςμό Ορθογραφίασ
για τουσ μαθητέσ τησ Γ΄ τάξησ Γυμναςίου όλων των ημερήςιων Γυμναςίων τησ
Π.Ε. Κοζάνησ, ο οποίοσ θα πραγματοποιηθεί το άββατο 6 Μαΐου 2017 ςτην
αίθουςα εκδηλώςεων του 8ου Γυμναςίου Κοζάνησ.
Οι μαθητέσ που θα ςυμμετέχουν θα διαγωνιςτούν προφορικά ςτην
ορθογραφία, την ερμηνεία, την ετυμολογία και τον ςχηματιςμό πρόταςησ με
λέξεισ, οι οποίεσ θα επιλεγούν με κλήρωςη από τράπεζα λέξεων από τον ίδιο τον
διαγωνιζόμενο. 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
περιλαμβάνει τρία επίπεδα δυςκολίασ, ςτα οποία θα προκριθούν οι
διαγωνιζόμενοι με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κάθε φορά.
Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή φιλολόγων.
Οι τρεισ πρώτοι που θα επιτύχουν ςτισ δοκιμαςίεσ όλων των επιπέδων και
θα λάβουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευθούν με ιδιαίτερα έπαθλα, ενώ
όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν τιμητική διάκριςη.
Φέτοσ αντίςτοιχοι διαγωνιςμοί θα διεξαχθούν ςε όλεσ τισ Π.Ε. τησ Δυτικήσ
Μακεδονίασ με ευθύνη των κατά τόπουσ Συνδέςμων Φιλολόγων, ώςτε οι τελικοί
νικητέσ από κάθε Π.Ε. να προκριθούν ςτον τελικό διαγωνιςμό ςε επίπεδο
Περιφέρειασ. Περιςςότερεσ πληροφορίεσ θα δοθούν ςύντομα.

Παρακαλούμε τουσ Διευθυντέσ των Γυμναςίων τησ Π.Ε. Κοζάνησ να
ανακοινώςουν την παρούςα προκήρυξη και με τη βοήθεια των μελών του
Συνδέςμου Φιλολόγων Κοζάνησ ςε κάθε ςχολείο να καταθέςουν τον κατάλογο
των ςυμμετεχόντων μαθητών (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, ςταθερό
τηλέφωνο) έωσ την Παραςκευή 7 Απριλίου 2017 ςτο e-mail του Συνδέςμου
Φιλολόγων (sfkozanis@gmail.com).
Μετά τη ςυγκέντρωςη των ςυμμετοχών θα επανέλθουμε με νεότερη
ανακοίνωςη για περιςςότερεσ πληροφορίεσ για τη διεξαγωγή του διαγωνιςμού.
Ευελπιςτούμε ςτη βοήθεια των ςυναδέλφων φιλολόγων για την
παρακίνηςη και την προετοιμαςία των μαθητών τουσ.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μη διςτάςετε να απευθυνθείτε ςτα
μέλη του Δ.Σ. του Συνδέςμου Φιλολόγων, είτε απευθείασ είτε μέςω των
εκπροςώπων μασ.
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