
Εντυπώσεις των μαθητριών από τους Αγώνες 

Ο διαγωνισμός Γλώσσας που φέτος έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, webex ήταν μια υπέροχη εμπειρία για 
εμένα. Αρχικά έμαθα πολλά πράγματα για τη γλώσσα, τη γραμματική της και την ορθογραφία. Γνώρισα (αν και μέσω 
διαδικτύου) πολλά άτομα.Όλη η διαδικασια ήταν πολύ ευχάριστη. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή δεν πίστευα ότι ο 
διαγωνισμός θα ήταν τόσο διασκεδαστικός και θα είχε τόσο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι διαψεύστηκα! Πέρα από 
το γεγονός ότι σου παρέχει γνώσεις και έτσι διευρύνεις τους ορίζοντές σου, σου προσφέρει διασκέδαση και  καλλιεργεί 
το ανταγωνιστικό πνεύμα στους συμμετέχοντες. Για τους παραπάνω λόγους, σίγουρα θα ξανά έπαιρνα μέρος! Γιαννώτα 
Μακεδονία Γ2 

 

Ο διαγωνισμός γλώσσας και ορθογραφίας, στον οποίο συμμετείχα φέτος, ήταν για μένα μια πάρα πολύ όμορφη και 
αξέχαστη εμπειρία. Η αλήθεια είναι πως αρχικά, όταν οι καθηγητές μού πρότειναν να συμμετέχω, εννοείται πως δέχτηκα 
αμέσως, αλλά μέσα μου αγχωνόμουν και αγωνιούσα πολύ. Όταν μας ανακοίνωσαν την πρώτη μας συνάντηση ,μέσω 
webex, και είδα τα υπόλοιπα παιδιά, εκεί ανακουφίστηκα. Όσο περνούσε ο καιρός και οι συναντήσεις μας για εξάσκηση 
αυξάνονταν, τόσο περισσότερο χαιρόμουν και εγώ, καθώς η ώρα του <<μαθήματος >> περνούσε πολύ ευχάριστα και 
φυσικά συνεργάσιμα. Ώσπου έφτασε η μέρα του διαγωνισμού. Ήταν μια υπέροχη μέρα, όπου όλα τα παιδιά του 
διαγωνισμού μπήκαμε σε μία διαδικτυακή αίθουσα, όπου μας καλωσόρισαν με πολύ εύθυμη διάθεση και χαρούμενα 
τραγούδια. Έπειτα χωριστήκαμε στις ομάδες μας, μάς δόθηκαν τα θέματα και αμέσως ο χρόνος ξεκίνησε. Ξεκίνησε και 
τελείωσε πολύ γρήγορα, χωρίς καμιά μας να το καταλάβει. Είχαμε μία υπέροχη συνεργασία με τα άλλα τέσσερα 
κορίτσια, εκφράζαμε άνετα τη γνώμη και την άποψή μας, δεν κρίναμε ούτε προσβάλλαμε η μία την άλλη, δεν 
δυσανασχετούσαμε με καμία οπτική και σκέψη και φυσικά δεν υπήρχε καθόλου ανταγωνισμός. Επομένως, δουλέψαμε 
ομαδικά και βγάλαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ευχαριστούσε. Ύστερα από δύο μέρες ήταν η δεύτερη φάση του 
διαγωνισμού. Αυτές οι δύο ή τρεις ώρες κυριολεκτικά ήταν απερίγραπτες. Μπορεί να μην περάσαμε στην δεύτερη φάση 
σαν ομάδα, αλλά πιστεύω πως αποσκοπούσε σε κάτι καλό, διότι οι γνώσεις που απέκτησα από τα παιχνίδια και τα quiz 
είναι πάρα πολλές και θα με ακολουθούν για όλη μου τη ζωή. Γνώρισα ανθρώπους σπουδαγμένους και καταρτισμένους, 
τους οποίους πραγματικά θαύμασα για τις τόσες πολλές γνώσεις τους αλλά και τους οποίους ευχαριστώ  για τις 
πληροφορίες , εμπειρίες και τις απορίες που μου έλυσαν. Ευχαριστώ επίσης και τους καθηγητές που με επέλεξαν ως 
μέλος της ομάδας του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς και είμαι ευγνώμων που έζησα κάτι τόσο μαγικό και παραμυθένιο που 
δεν θα το είχα φανταστεί ποτέ!  Ευαγγελοπούλου Κωνσταντίνα Μαθήτρια του Β1 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 4ους ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Οι ημέρες που κύλησαν από τη στιγμή της ανακοίνωσης της συμμετοχής μας στον διαγωνισμό, μέχρι και τη λήξη  του 
ήταν για έμενα ένα ονειρικό και ωφέλιμο ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας. Το γεγονός ότι τα φετινά θέματα και όλος ο 
τρόπος προετοιμασίας δεν επικεντρωνόταν αποκλειστικά και μόνο στη στεγνή εκμάθηση των γραμματικών και 
ετυμολογικών φαινομένων, αλλά στόχευε στο να δούμε από διαφορετικές, ουσιώδεις, σκοπιές την ελληνική γλώσσα, 
τράβηξε  την προσοχή μας. Για παράδειγμα, το ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήσαμε και ο σχολιασμός που 
ακολούθησε πάνω στις απαντήσεις, ήταν μια διαδικασία ενδιαφέρουσα και διαφορετική. Επιπλέον, το κείμενο που 
διαπραγματευτήκαμε κατά τη διάρκεια των Αγώνων ήταν επίκαιρο και χρήσιμο, καθώς σίγουρα θα κληθούμε να 
επεξεργαστούμε στο μέλλον παρόμοια κείμενα που καλλιεργούν την κριτική σκέψη. Το μόνο μειονέκτημα του εν λόγω 
διαγωνισμού είναι πιστεύω η μη αναφορά στις σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα, 
τέλος, να κάνω στο χρόνο που αφιέρωσαν οι καθηγητές μας για την προετοιμασία. Οι εργασίες που μας ανέθεταν ήταν 
δημιουργικές και εποικοδομητικές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μάς στήριζαν και μάς ενθάρρυναν – όπως 
εξάλλου πάντοτε κάνουν. Ο χρόνος ποτέ μαζί τους δεν ήταν κουραστικός. Χάρη στη διάθεσή τους αποκτήσαμε γνώσεις, 
εμπειρίες και κυρίως ζήσαμε στιγμές που ποτέ δε θα άλλαζα. Εύχομαι, λοιπόν, όλοι όσο επιθυμούν να τους δοθεί η 
ευκαιρία να συμμετάσχουν στους Αγώνες, καθώς θα ταξιδέψουν σε προορισμούς του χάρτη της γλώσσας που ποτέ ξανά 
δεν είχαν γνωρίσει.  Ισιώτη Ελένη Γ2 

 

  Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχα στο διαγωνισμό γλώσσας, ο οποίος ήταν ξεχωριστός και διαφορετικός από τους 
προηγούμενος λόγω των συνθηκών της πανδημίας. 



  Η προετοιμασία, αν και έγινε μέσω webex, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί με τους καθηγητές περνούσαμε πολύ όμορφα 
τον χρόνο μας κάνοντας ασκήσεις αλλά και συζητώντας, όπως και η συνεργασία με τις συμμαθήτριές μου ήταν 
καταπληκτική. Συνάμα μέσω αυτών των ασκήσεων και γενικότερα των συναντήσεων αποκτήσαμε κάποιες ακόμη 
γνώσεις. 
  Ως αναπληρωματική την Παρασκευή 14/5 δεν συμμετείχα αλλά την Κυριακή 16/5 η εμπειρία ήταν πάρα πολύ όμορφη 
και διασκεδαστική. Οι καθηγητές ευγενικοί, ευδιάθετοι και χαρούμενοι. Μας έκαναν να διασκεδάσουμε και να 
περάσουμε γενικότερο όμορφα. 
  Ήταν γενικότερα μια αξέχαστη εμπειρία για διάφορους λόγους και θα ήθελα να την ξαναζήσω και του χρόνου. 
Κατσαβού Ειρήνη Β1 
 

Ήταν μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εμπειρία, στην οποία μάθαμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα και σίγουρα ήταν κάτι 
ξεχωριστό. Την ημέρα του διαγωνισμού διαχειριστήκαμε πολύ καλά τον χρόνο και είχαμε τελειώσει στην ώρα μας. Με 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συνεργαστήκαμε άψογα και ξέραμε ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, εμείς θα 
ήμασταν ευχαριστημένες με την προσπάθεια μας. Σημασία δεν έχει πάντοτε η νίκη αλλά η στιγμή, η προσπάθεια. Την 
Κυριακή που περιμέναμε για τα αποτελέσματα δεν είχαμε ιδιαίτερη αγωνία γιατί είναι ένα παιχνίδι και όταν 
συμμετέχουν πολλοί δεν ξέρεις ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες του 
διαγωνισμού ήταν φιλικοί, ευγενικοί και πρόσχαροι. Περάσαμε πολύ όμορφα και τις δύο αυτές μέρες και τέτοιες 
εμπειρίες καλό είναι να βιώνουν όλοι γιατί μέσα από αυτές μαθαίνεις, γίνεσαι καλύτερος και σίγουρα περνάς καλά. 
Ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ και ελπίζω και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μιας και είχαμε μια καλή συνεργασία 
και περάσαμε όμορφα.  Μπαλαούρα Ευαγγελία Γ1 

Η συμμετοχή μου στο φετινό διαγωνισμό ορθογραφίας - αν και κάτω από ιδιόρρυθμες συνθήκες- ήταν μια 
ξεχωριστή εμπειρία. Η διαδικασία ήταν από κάθε άποψη πρωτότυπη και μοναδική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τη φετινή 
χρονιά ο διαγωνισμός διεξήχθη διαδικτυακά. Το πρόγραμμα, προϊόν της εξαιρετικής επιμέλειας της οργανωτικής 
επιτροπής του «Φιλολόγου» , σχεδιάστηκε με ευφυΐα και υλοποιήθηκε υποδειγματικά. Όσον αφορά στην προετοιμασία 
μας για το διαγωνισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε επίσης σε ηλεκτρονικό επίπεδο, ήταν εξίσου ξεχωριστή και 
απολαυστική, πάρα τις κατά καιρούς αναποδιές της. Η συνεργασία μου με τις συμμαθήτριες - συναγωνίστριές μου καθώς 
και με τους καθηγητές - καθοδηγητές μας  ήταν, κατά τη γνώμη μου, άψογη. Το ταξίδι αυτό μας χάρισε πολύτιμες γνώσεις 
και φυσικά αξέχαστες αναμνήσεις. Εύχομαι το εγχείρημα αυτό του διαγωνισμού να εξακολουθήσει να διεξάγεται και- 
γιατί όχι- να εξελίσσεται κατά τις χρονιές που θα ακολουθήσουν. Θεωρώ πως αξίζει να δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής σε 
πολλούς ακόμα μελλοντικούς ενδιαφερόμενους. Ντανά Μαρία Γ2 

 

      Η εμπειρία μου στον διαγωνισμό γλώσσας ήταν πολύ ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και παρόλο που δεν φτάσαμε στον 
τελικό ή δεν κερδίσαμε, δεν έχει σημασία διότι οι νέες γνώσεις που αποκτήσαμε από όλη τη διαδικασία δεν συγκρίνονται 
με τη νίκη του διαγωνισμού. 

      Η προετοιμασία που κάναμε ήταν πολύ καλή καθώς οι ασκήσεις που λύσαμε σε όλη τη διάρκεια, μας έδιναν μία ιδέα 
για το πώς θα είναι και τα θέματα την ημέρα του διαγωνισμού. Επιπλέον, η συνεργασία μας θεωρώ ότι ήταν άψογη, 
διότι όλα τα κορίτσια προτείναμε τις ιδέες μας και τις απαντήσεις που πιστεύαμε πως είναι οι σωστές για τις εργασίες, 
ακόμα η μία συμπλήρωνε την άλλη ώστε να είναι οι απαντήσεις οι κατάλληλες και να μην υπάρχει τίποτα περισσότερο 
αλλά και τίποτα λιγότερο. 

      Όταν έφτασε η μέρα του διαγωνισμού τα παιδιά μπήκαν και εμείς, οι αναπληρωματικοί, ήμασταν έτοιμοι να 
συνδεθούμε, σε περίπτωση που κάποιος έχει πρόβλημα σύνδεσης… Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και τα υπόλοιπα κορίτσια 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς κάποιο πρόβλημα. 

       Στην δεύτερη φάση, που συνδεθήκαμε όλοι στην πλατφόρμα Webex, μας ανακοίνωσαν τις δύο ομάδες που πέρασαν 
στον τελικό και μέχρι αυτοί να προετοιμάσουν κάποια θέματα που τους έδωσαν για να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα, 
εμείς απαντήσαμε σε κάποια ενδιαφέροντα Κουίζ για ερωτήσεις που αφορούν όλον τον κόσμο. Επίσης, είδαμε ένα 
βίντεο και στο τέλος απαντήσαμε στην εξής ερώτηση : «Τί θα προτείνατε για τη βελτίωση του διαγωνισμού» στην οποία 
απάντησα ότι θα ήταν πιο ωραίο αν ανακοίνωναν και την κατάταξη των θέσεων που πήραν και τα υπόλοιπα σχολεία στο 
διαγωνισμό. Ήταν μία αξέχαστη και γεμάτη γνώσεις εμπειρία, στην οποία σίγουρα θα ήθελα να ξανασυμμετάσχω! 

Παπατόλιου Σοφία Β2 


