
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1ο ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ. 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι γνώσεων, όπου δυο τριμελείς ομάδες, 

αποτελούμενες από μαθητές ανεξαρτήτως τάξεως ή Γυμνασίου, 

«παίζουν» - στην τελική φάση – απαντώντας σε δέκα (10) ερωτήσεις 

πάνω σε θέματα σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών.  Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού παρίσταται Κριτική Επιτροπή βαθμολογητών, η 

οποία παρακολουθεί τη διαδικασία και δίνει τη βαθμολογία σε κάθε 

επιτυχημένη απάντηση της κάθε ομάδας. Οι ομάδες απαντούν εναλλάξ 

στις ερωτήσεις. Επιπλέον, παρίσταται και ένας χρονομέτρης, ο οποίος 

καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα καταγράφει και σημαίνει ηχητικά το 

πέρασμα του χρόνου για την απάντηση των ομάδων. Πρόκειται για 

ανοικτή διαδικασία, όπου επιτρέπεται η παρουσία ακροατηρίου, το 

οποίο παρακολουθεί τις δύο ομάδες.  

 

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ. 

Έναρξη στις 09:30. (προσέλευση, εγγραφές): 

Το παιχνίδι μας ξεκινά  μετά την άφιξη των διαγωνιζομένων και αφού 

έχει προηγηθεί  - για ένα εικοσάλεπτο -  η εγγραφή των αποστολών των 

σχολείων στη γραμματεία των αγώνων. (Οι μαθητές που υπέβαλαν 

ατομική αίτηση  εγγράφονται κανονικά  στη γραμματεία των αγώνων). 

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών (09:30 -09:50), οι μαθητές θα 

εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας όπου θα περνούν σταδιακά από 

την 1η στη 2η φάση και μετά στην 3η τελική φάση.  

Κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων οι  μαθητές δεν θα πρέπει να 

κάνουν χρήση ηλεκτρονικών μέσων (κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, 

φορητών υπολογιστών) καθώς και έντυπου υλικού οποιασδήποτε 

μορφής (συγγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, λεξικά, σημειώσεις, κοκ). 

Υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανόνων και την ομαλή ροή της 

όλης διαδικασίας θα είναι εθελοντές των αγώνων, φοιτητές που κάνουν 

την πρακτική τους άσκηση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αίθουσα 

επιτελώντας βοηθητικό ρόλο. 

 



3.  Οι Φάσεις 

Το παιχνίδι έχει τρεις φάσεις: 

 Α΄ φάση: 10:00 – 10:45. 

Μετέχουν ατομικά όλοι οι μαθητές που δήλωσαν συμμετοχή. Κάθε 

μαθητής εκπροσωπεί το Σχολείο του. Τα αθλήματα θα είναι :  

1. Θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποιο 

εύκολο σταυρόλεξο. (τύπου Αρχίγραμμα: Μια κάθετη λέξη 10 

γραμμάτων που θα σχηματιστεί από τις οριζόντιες ερωτήσεις). 

2. Θα πρέπει να συμπληρώσουν 10  κενά 

σε ένα κείμενο.  

3. Θα απαντούν σε ένα φύλλο εργασίας με 

10 ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής (Α,Β,Γ,Δ). 

4. Θα πρέπει να ταιριάξουν 10 λέξεις της 

Α΄ στήλης με αντίστοιχες λέξεις της Β΄ στήλης .  (Η Β΄ στήλη θα 

έχει προφανώς και κάποιες επιπλέον λέξεις που δεν θα 

ταιριάζουν).  

5. Θα πρέπει να βρουν 10 λέξεις που θα 

κρύβονται μέσα σε ένα κρυπτόλεξο. 

Ανώτερο σύνολο βαθμών: 50. 

 

Με τον κτύπο του κουδουνιού, λήξη της α΄ φάσης, στις 10:45. 

 

Διάλειμμα : 10:45 – 11:05. 

 

Μετά από αυτό το διάλειμμα είκοσι λεπτών, για οποιαδήποτε φυσική 

ανάγκη των μαθητών, και για κάποιο σύντομο κέρασμα, ακολουθεί η Β΄ 

φάση. 

 

Β΄ Φάση : 11:05 – 11:50. 

Οι μαθητές μπαίνουν στις αίθουσες – χωρίς ακόμη να ξέρουν πόσους 

βαθμούς συγκέντρωσαν από την Α΄ φάση - και παίζουν με κάποια  

δυσκολότερα παιχνίδια.:  

1. παιχνίδι ακουστικής: Θα έχουν να 

ακούσουν ένα κείμενο, π.χ. επιστολής του Απ. Παύλου  ή και έναν 

ύμνο και να συμπληρώσουν 5  λέξεις που θα λείπουν στο κείμενο 

που θα τους έχει δοθεί. (5χ2 =10 βαθμοί) 



2. Παιχνίδι εικόνων:  θα  έχουν να 

παρατηρήσουν δύο εικόνες και να βρούν  σε κάθε μία: α) Ποιο 

γεγονός περιγράφουν, β) ποιο/α είναι το/τα κεντρικό/ά 

πρόσωπο/α,  γ) πού συμβαίνει το γεγονός, δ)  αν πρόκειται για 

βυζαντινή αγιογραφία ή για δυτικό πίνακα ζωγραφικής και ε) 

γιατί είναι σημαντικό το εικονιζόμενο γεγονός. ( 5χ2=10 βαθμοί 

κάθε εικόνα, δηλαδή σύνολο για τις δύο εικόνες, 20 βαθμοί). 

3. Διαφορές: θα τους δοθούν δύο εικόνες 

και θα επισημάνουν 5 διαφορές. (5χ2 βαθμούς=10 βαθμοί). 

4. Θα τους δοθεί ένα γράμμα της 

αλφαβήτου και θα βρούν 5 ονόματα σχετικά με ένα συγκεκριμένο 

θέμα που θα τους ζητηθεί. Πχ. Το γράμμα Α, να βρούν 5 λέξεις - 

ονόματα, σχετικά με τον Απ. Παύλο, που να αρχίζουν από Α.  

(5χ2= 10 βαθμοί). 

Ανώτατο σύνολο βαθμών : 50.   

 

Με τον κτύπο του κουδουνιού, λήξη της β΄ φάσης, στις 11:50. 

 

Κάθε μαθητής ατομικά και εκπροσωπώντας το Σχολείο του έχει στόχο 

ανώτατης βαθμολογίας το 100 και από τις δύο φάσεις συνολικά.  

 

Μετά το πέρας του ημιτελικού σταδίου των δύο φάσεων, οι μαθητές 

και οι γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία, προτού ανακοινωθούν οι 

μαθητές που θα σχηματίσουν τις δύο τριμελείς ομάδες του τελικού, να 

ακούσουν τραγούδια και εργασίες που θα έχουν ετοιμάσει για το 

διάλειμμα οι μαθητές του Σχολείου μας.  Επίσης θα είναι η ώρα που θα 

μπορούν να λάβουν ένα σύντομο κέρασμα στο μπουφφέ μας.  

 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει στις 12:30, επίσημα από τον Διευθυντή 

του Σχολείου μας και στην αίθουσα εκδηλώσεων, η ανακοίνωση των 

ονομάτων των μαθητών που συγκέντρωσαν την υψηλότερη 

βαθμολογία, ώστε να σχηματιστούν με κλήρωση οι δύο τριμελείς 

ομάδες που θα διαγωνιστούν τελικά.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μαθητών, οι δύο ομάδες θα έχουν τη 

δυνατότητα να γίνουν μέχρι και πενταμελείς. 

 

γ) Τελική φάση: 12: 45 – 13:10  



Οι ομάδες θα απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις που θα επιλεγούν από τις 

εκατό  (100) ερωτήσεις που θα έχουν συντεθεί από τους θεολόγους της 

επιστημονικής επιτροπής και  θα έχουν τεθεί σε κληρωτίδα για να  

επιλέγονται τυχαία κάθε φορά από τον αρχηγό της κάθε 

διαγωνιζόμενης ομάδας. Ο λαχνός της ερώτησης θα δίνεται στον 

Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, που θα την ανακοινώνει στη 

διαγωνιζόμενη ομάδα. 

Εδώ, είναι δυνατή η χρήση της Καινής Διαθήκης, την οποία εμείς θα 

έχουμε δώσει σε κάθε ομάδα από μία, διότι είναι δυνατόν, κάποιες από 

τις ερωτήσεις να αφορούν το να βρούν μια παραπομπή μέσα από την 

Αγία Γραφή. 

Οι μαθητές που δεν θα φτάσουν σε αυτό το στάδιο των δύο 

διαγωνιζόμενων ομάδων,  θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν ως θεατές, ώστε τελικά να λάβουν και αυτοί τις 

βεβαιώσεις και κάποια αναμνηστικά.  

 

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να απαντήσουν σε δέκα (10) 

ερωτήσεις . Η απάντηση για κάθε ερώτηση θα πρέπει να δοθεί μέσα σε 

ένα  (1) λεπτό το πολύ.  Ο χρονομέτρης σημαίνει το τέλος του χρόνου, 

μετά την λήξη του οποίου, δεν έχει πλέον δικαίωμα να απαντήσει ο 

μαθητής. 

 

Βραβεύσεις νικητών και συμμετεχόντων:13:10 – 13:45 

Για τη νικήτρια ομάδα προβλέπεται ειδική βράβευση για κάθε ένα 

μέλος της, με δώρα που θα έχουν προσφέρει δωροθέτες , ενώ κάποια 

αντίστοιχη βράβευση με μικρότερα δώρα, θα υπάρχει και για τους 

μαθητές της άλλης ομάδας. Όλα τα σχολεία, οι Διευθυντές τους, οι 

μαθητές και οι θεολόγοι συνοδοί καθηγητές, καθώς και όσοι θεολόγοι 

με οποιονδήποτε τρόπο ενεπλάκησαν στη διαδικασία, αλλά και οι 

φοιτητές,  λαμβάνουν αντίστοιχες βεβαιώσεις και αναμνηστικά. 

 

 

Η συμμετοχή των μαθητών στο παιχνίδι  θα μπορεί να είναι τόσο 

ομαδική σε αμιγείς ομάδες-αποστολές από τα σχολεία τους, όσο και 

ατομική, για μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν αλλά δεν έχουν τη 

δυνατότητα ομαδικής αποστολής. Πέραν τούτου, στο πνεύμα του ίσου 



συναγωνισμού οι ομάδες θα είναι μικτές, αποτελούμενες από μαθητές 

διαφορετικών Γυμνασίων και ανεξάρτητα από την τάξη τους. 

Ο αριθμός μαθητών που κάθε σχολείο μπορεί να στείλει είναι ανοικτός. 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

υπεύθυνη για τις ερωτήσεις και τους τύπους παιχνιδιών που θα παίξουν 

οι μαθητές. Όλοι οι συμμετέχοντες θεολόγοι, μπορούν να προτείνουν 

θέματα, η τελική επιλογή όμως γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή. 

Πρόεδροι: η Σύμβουλος Παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου κα 

Λευκοπούλου Σουλτάνα, ( η οποία είναι και θεολόγος), και  

ο Σχολικός Σύμβουλος θεολόγων κ. Στράντζαλης Πολύβιος,  

Μέλη: η θεολόγος του Σχολείου Φαρίδου Σμαράγδα  

και δύο ακόμη θεολόγοι από άλλα σχολεία, η κα Τερλιμπάκου Ζωή και 

η κα Καπαδέλη Αγάπη  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. 

Πρόεδρος: Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Μισαηλίδης Γρηγόριος  

Μέλη:   Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων κ. Στράντζαλης Πολύβιος,  

η θεολόγος του Σχολείου Φαρίδου Σμαράγδα  

και δύο ακόμη θεολόγοι από άλλα σχολεία:  

η κα.  Παπαδοπούλου Ζηνοβία και η κα Θεολόγου Μαρία. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –ΣΩΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από δέκα θεολόγους των Σχολείων 

που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν τα 

γραπτά και των δύο φάσεων , ενώ θα παρίστανται και στην τελική 

φάση, κρίνοντας και βαθμολογώντας τις απαντήσεις των δύο τελικών 

ομάδων, προκειμένου να κριθεί η νικήτρια ομάδα. (Η επιτροπή 

συγκροτείται για φέτος από τους: κα Γκίρλου Δήμητρα, κα Αναστασία 

Τσιτουρούδη, και οκτώ άλλοι συνάδελφοι θεολόγοι που θα δηλώσουν 

εγκαίρως ενδιαφέρον. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Οι συμμετέχοντες (μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές τους) θα 

εγγράφονται με την άφιξή τους στο Σχολείο στη Γραμματεία, 

αποτελούμενη από τρεις φοιτητές που ασκούν την πρακτική τους ΕΣΠΑ 

ως θεολόγοι. 



ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

Επίσης θα υπάρχει και Σώμα εθελοντών αποτελούμενο από θεολόγους 

φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης ή και μαθητές του Σχολείου μας, 

υπεύθυνοι για τον μπουφφέ και την υποδοχή των φιλοξενούμενων 

καθηγητών, μαθητών και γονέων. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018 

1ο ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. 
 

09:30  Εγγραφές στη Γραμματεία. 

 

10:00 – 10:45  Α΄ Φάση παιχνιδιού, μετέχουν όλοι οι μαθητές 

 

10:45 – 11:05  Διάλειμμα , σύντομο κέρασμα 

 

11:05 – 11:50 Β΄ Φάση παιχνιδιού, μετέχουν όλοι οι μαθητές 

 

11:50 – 12:30 Διάλειμμα,  μπουφές, περιήγηση στην έκθεση με τις 

μαθητικές δημιουργίες , μουσική και τραγούδια, στην αίθουσα 

εκδηλώσεων.  

 

12:30 – 12:45 Ανακοίνωση από τον Διευθυντή στην αίθουσα 

εκδηλώσεων των μαθητών που συγκέντρωσαν τους περισσότερους 

βαθμούς και θα συγκροτήσουν με κλήρωση τις δύο ομάδες, ανεξάρτητα 

σχολείου.  

 

12:45 – 13:10 Τελικό παιχνίδι των δύο ομάδων 

 

13: 10 – 13:45: Βραβεύσεις των μαθητών της νικήτριας ομάδας, 

απονομή βεβαιώσεων και αναμνηστικών σε όλους τους συμμετέχοντες, 

καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, σχολεία. 

 

                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 


