
 
 

 Τξ Αμεοικαμικό Κξλλέγιξ Ανατόλια διξογαμώμει καςά ςη ρυξλική υοξμιά 2017-2018 
ςξσπ Δ΄ Αγώνες Λόγου ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Συξλείξσ (Κέμμεμςσ 60, 55510, Πσλαία) 
από τημ Παρασκευή 2 έως τημ Κυριακή 4 Μαρτίου 2018. Σςξσπ Αγώμεπ ασςξύπ 
μπξοξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ ξμάδεπ μαθηςώμ και μαθηςοιώμ από ςα Γσμμάρια και ςα 
Λύκεια όληπ ςηπ Ελλάδαπ, πξσ θα δηλώρξσμ εμδιατέοξμ εμςόπ ςηπ ποξθερμίαπ και θα 
ςηοήρξσμ ςξσπ όοξσπ ρσμμεςξυήπ. Τα αγχμίρμαςα είμαι ξι Διςςξί Λόγξι, ξ Ποξςοεπςικόπ 
Λόγξπ, ξ Ασθόομηςξπ Λόγξπ και η Εκτοαρςική Αμάγμχρη. 

Σςόυξπ ςηπ διξογάμχρηπ είμαι η εμημέοχρη ςχμ παιδιώμ για θέμαςα 
επικαιοόςηςαπ, η εσαιρθηςξπξίηρη και ξ ποξβλημαςιρμόπ ςξσπ για ζηςήμαςα πξσ 
απαρυξλξύμ ςημ αμθοχπόςηςα, η ρσμαμαρςοξτή και η αμςαλλαγή απόφεχμ με 
ρσμξμηλίκξσπ. Επιθσμξύμε μα ςξσπ δξθεί  η εσκαιοία μα αμαπςύνξσμ ςημ κοιςική ςξσπ 
ικαμόςηςα, μα καλλιεογήρξσμ ςημ εσγλχςςία ςξσπ, μα εκτοάρξσμ με εσποεπή και 
απξςελερμαςικό ςοόπξ ςιπ αμηρσυίεπ ςξσπ και ςιπ απόφειπ ςξσπ, αλλά και μα 
εμςοστήρξσμ ρςη λξγξςευμία, αρκξύμεμξι ρςη ρχρςή αμάγμχρη λξγξςευμικώμ κειμέμχμ. 
Η εμπειοία ςηπ ρσμμεςξυήπ θα ςξσπ ποξρτέοει γμώρειπ, βαθύςεοη ρκέφη, μερςή και 
πλξσριόςεοη έκτοαρη, άμερη και ασςξπεπξίθηρη ρςημ επικξιμχμία ςξσπ με 
πξλσποόρχπξ ακοξαςήοιξ αλλά και πμεύμα εσγεμξύπ άμιλλαπ και ρσμεογαρίαπ. 

 
ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 
1. Διαδικασία συμμετοχής 

Τα ρυξλεία πξσ εμδιατέοξμςαι μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξσπ Δ΄ Αγώνες Λόγου πξσ 
διξογαμώμξμςαι ρςξ Κξλλέγιξ Αμαςόλια καλξύμςαι μα δηλώρξσμ ρσμμεςξυή 
ηλεκςοξμικά ή με fax μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2017, ρσμπληοώμξμςαπ ςημ αίςηρη 
(ΔΗΛΩΣΗ 1) πξσ ακξλξσθεί ρςξ ςέλξπ ασςήπ ςηπ επιρςξλήπ με τα στοιχεία του 
χολείου τους. Μέυοι ςιπ 16 Ιαμουαρίου 2018 θα ποέπει μα σπξβληθεί με ςξμ ίδιξ 
ςοόπξ η ομομαστική λίστα τωμ συμβούλωμ-καθηγητώμ και τωμ διαγωμιζόμεμωμ 
μαθητώμ/-τριώμ (ΔΗΛΩΣΗ 2), καθώς και η βεβαίωση συμαίμεσης βιμτεοσκόπησης 
τωμ μαθητώμ (ΔΗΛΩΣΗ 3). Για ςξ αγώμιρμα ςηπ Εκτοαρςικήπ Αμάγμχρηπ, 
ποξκειμέμξσ μα μημ ακξσρςξύμ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ ςα ίδια κείμεμα, παοακαλξύμε μα 
ρςαλξύμ ξι ςίςλξι ςχμ απξρπαρμάςχμ πξσ θα αμαγμχρςξύμ μέυοι ςιπ 16 Ιαμξσαοίξσ. 
Οι ξογαμχςέπ θα επικξιμχμήρξσμ με ςα ρυξλεία, εάμ κοιθεί απαοαίςηςξ μα γίμξσμ 
αλλαγέπ. Η ηλεκςοξμική διεύθσμρη, ρςημ ξπξία θα ρςαλξύμ ξι δηλώρειπ είμαι: 
dkyriaki@anatolia.edu.gr και ςξ fax είμαι 2310 317 173. Για ξπξιαδήπξςε διεσκοίμιρη 
μπξοείςε μα επικξιμχμήρεςε με ςημ κα Λία Ζξσογξύ (2310 398 314), ςημ κα Κλεξπάςοα 
Μηςοξύλη (2310 398 358 για ςξσπ Διςςξύπ Λόγξσπ) και ςημ κα Δαμάη Κσοιάκη (2310 
398 373). 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
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Διαγωμιζόμεμοι μαθητές/-τριες 

 Η ξμάδα κάθε ρυξλείξσ απξςελείςαι από δεκαπέμςε (15) ςξ μέγιρςξ μαθηςέπ/-
ςοιεπ, ξι ξπξίξι επιςοέπεςαι μα πάοξσμ μέοξπ ρε έμα έχπ ςέρρεοα αγχμίρμαςα, ρε 
κάθε αγώμιρμα όμχπ επιςοέπεςαι μα ρσμμεςάρυξσμ μέυοι ςοειπ μαθηςέπ/-ςοιεπ από 
κάθε ρυξλείξ. Ασςό ρημαίμει όςι για ςα αγχμίρμαςα ςξσ Ποξςοεπςικξύ Λόγξσ, ςξσ 
Ασθόομηςξσ Λόγξσ και ςηπ Εκτοαρςικήπ Αμάγμχρηπ κάθε ρυξλείξ μπξοεί μα έυει 
μέυοι ςοειπ ρσμμεςξυέπ αμά αγώμιρμα. Για ςξσπ Διςςξύπ Λόγξσπ κάθε ρυξλείξ 
μπξοεί μα ρςείλει δύξ ςοιμελείπ ξμάδεπ. Οι ξμάδεπ θα είμαι ρυξλικέπ και όυι 
διαρυξλικέπ, επξμέμχπ κάθε ρυξλείξ θα ρσγκοξςήρει μια ή δύξ αμιγείπ ςοιμελείπ 
ξμάδεπ μαθηςώμ/-ςοιώμ ςξσ. Οι ξμάδεπ παοαμέμξσμ ξι ίδιεπ από ςημ αουή έχπ ςξ 
ςέλξπ ςχμ Αγώνων και εκποξρχπξύμ ςξ ρυξλείξ ρςξ ξπξίξ  αμήκξσμ ξι μαθηςέπ/-
ςοιεπ.  

 

 Γσμμάριξ και Λύκειξ θεχοξύμςαι διατξοεςικά ρυξλεία, επξμέμχπ καθέμα έυει ςη 
δσμαςόςηςα μα ρσμμεςάρυει με μία δεκαπεμςαμελή ξμάδα. Σε όλα ςα αγχμίρμαςα 
ξι μαθηςέπ Γσμμαρίχμ και Λσκείχμ διαγχμίζξμςαι υχοιρςά. 

 

 Τξ κόρςξπ ρσμμεςξυήπ για κάθε ρυξλείξ είμαι 10€ αμά ρσμμεςξυή όπχπ ασςέπ θα 
καςαςεθξύμ ρςη ‘ΔΗΛΩΗ 2’. Για ξπξιαδήπξςε απξυώοηρη από ςημ ξμάδα δεμ 
επιρςοέτεςαι ςξ καςαβληθέμ πξρό. Σε κάθε μαθηςή/-ςοια θα δξθεί πλήοηπ 
τάκελξπ με ςξ ποόγοαμμα και ςη γοατική ύλη πξσ θα υοειαρςεί, κάοςα ξμόμαςξπ 
και δίπλχμα ρσμμεςξυήπ. Σε όλη ςη διάοκεια ςχμ Αγώνων θα λειςξσογεί ςξ 
κσλικείξ ςξσ Συξλείξσ. Τξ κόρςξπ ρίςιρηπ καλύπςεςαι από κάθε μαθηςή νευχοιρςά 
και δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ κόρςξπ ρσμμεςξυήπ ςχμ Αγώνων. Υπάουει 
δσμαςόςηςα αγξοάπ μερημεοιαμξύ από ςημ κξσζίμα ςξσ Συξλείξσ μαπ, με κόρςξπ 
6€ αμά γεύμα. Ωρςόρξ, για μα μπξοέρει η κξσζίμα μα ενσπηοεςήρει ςξσπ/ςιπ 
μαθηςέπ/-ςοιεπ, παοακαλξύμε μα μαπ εμημεοώρεςε εγκαίοχπ πόρξι από ςξ 
Συξλείξ ραπ θα κάμξσμ υοήρη ασςήπ ςηπ δσμαςόςηςαπ. Η πληοχμή ςχμ γεσμάςχμ 
θα γίμεςαι ρςημ κξσζίμα ςξσ Συξλείξσ από ςξμ/ςημ κάθε μαθηςή/-ςοια.  

 
2. Κριτές 

 Κοιςέπ ςχμ Αγώνων είμαι ξι ρύμβξσλξι-καθηγηςέπ ςχμ μαθηςώμ/-ςοιώμ. Τα 
ξμόμαςα ςχμ κοιςώμ, ςξ επίπεδξ εμπειοίαπ ςξσπ ρε αγώμεπ, καθώπ και ςα 
ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ ρσμπληοώμξμςαι μαζί με ςα ρςξιυεία ςχμ διαγχμιζόμεμχμ 
μαθηςώμ/-ςοιώμ ρςη ‘ΔΗΛΩΗ 2’.  

 

 Κάθε ρυξλείξ σπξυοεξύςαι μα ρςείλει από έμαμ κοιςή για κάθε ςοειπ ρσμμεςξυέπ 
ςξσ. Οι κοιςέπ είμαι καςά καμόμα ποξπξμηςέπ και άοα γμώρςεπ ςχμ καμξμιρμώμ 
ςχμ αγχμιρμάςχμ. Επειδή ξ αοιθμόπ ςχμ αιθξσρώμ πξσ απαιςξύμςαι είμαι 
μεγάλξπ, υοειάζξμςαι πξλλξί κοιςέπ. Για ςξ λόγξ ασςό, όλξι ξι κοιςέπ 
σπξυοεξύμςαι μα βοίρκξμςαι ρςξμ υώοξ ςξσ Συξλείξσ καθ’ όλη ςη διάοκεια ςχμ 
Αγώνων, ποξκειμέμξσ μα διεναυθξύμ ξμαλά όλα ςα αγχμίρμαςα.  

 

 Επειδή βαρικό ρσρςαςικό ςηπ επιςσυίαπ ςχμ Αγώνων Λόγου είμαι η καςά ςξ 
δσμαςόμ αμςικειμεμική ανιξλόγηρη ςχμ παιδιώμ, είμαι πξλύ ρημαμςικό ξι κοιςέπ μα 
έυξσμ καςαμξήρει ςα κοιςήοια ανιξλόγηρηπ και μα είμαι ρε θέρη μα ςα 
εταομόρξσμ. Γι’ ασςό ςξ λόγξ από ςιπ 22 Δεκεμβοίξσ και μεςά θα σπάουξσμ ρςημ 



ηλεκςοξμική ρελίδα ςχμ Αγώνων βξηθηςικά βίμςεξ, με παοαδείγμαςα και 
ενηγήρειπ για κάθε αγώμιρμα, καθώπ και έμα αουείξ με Σσυμέπ Εοχςήρειπ πξσ θα 
αμαμεώμεςαι εβδξμαδιαίχπ.  

 

 Επιπλέξμ, ξι κοιςέπ ξτείλξσμ μα είμαι ρσμεπείπ και μα βοίρκξμςαι εγκαίοχπ ποιμ 
από κάθε γύοξ, ρςημ καθξοιρμέμη για κάθε αγώμιρμα αίθξσρα και μα 
ρσμπληοώμξσμ επιμελώπ και εγκαίοχπ ςα τύλλα ανιξλόγηρηπ. 

 

 Αμαλσςικά ξι σπξυοεώρειπ ςξσπ διεσκοιμίζξμςαι ρςξσπ καμξμιρμξύπ κάθε 
αγχμίρμαςξπ. 

 
3. Χρομομέτρες 

Τξ Κξλλέγιξ Ανατόλια αμαλαμβάμει ςημ εκπαίδεσρη ςχμ υοξμξμεςοώμ. 
 
4. Η προετοιμασία και το πρόγραμμα τωμ Δ΄Αγώνων Λόγου.  

Για ςημ σπξρςήοινη ςχμ ρσμβξύλχμ-καθηγηςώμ και ςημ καλύςεοη ποξεςξιμαρία ςχμ 
μαθηςώμ/-ςοιώμ είμαι αμαοςημέμξ ρςημ ηλεκςοξμική ρελίδα ςξσ Συξλείξσ 
(www.anatolia.edu.gr) σλικό ςηπ πεοριμήπ διξογάμχρηπ, ςξ ξπξίξ βεβαίχπ δεμ θα 
υοηριμξπξιηθεί τέςξπ. Τξ αμαλσςικό ποόγοαμμα ςχμ Δ΄Αγώνων Λόγου θα 
απξρςαλεί εγκαίοχπ ρςα ρυξλεία πξσ θα δηλώρξσμ ρσμμεςξυή. 
Όλεπ ξι αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ αματξοικά με ςημ πεοιγοατή και ςη διεναγχγή κάθε 
αγχμίρμαςξπ θα απξρςαλξύμ ρε όρα ρυξλεία εκδηλώρξσμ εμδιατέοξμ αλλά ρύμςξμα 
θα αμαοςηθξύμ και ρςημ ηλεκςοξμική ρελίδα ςξσ Συξλείξσ. 
 

 
 
 
 
 

Διεσθύμςοια Ενχρυξλικώμ Δοαρςηοιξςήςχμ 
Έλλεμ Ποξερςόπξσλξπ 
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