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ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

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.  

Το θέμα που έχει επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή για τη φετινή χρονιά 
είναι: 

«Η Εικόνα ως έκφραση πίστης. 

α. Λατρεία 

β. Ιστορία (από τις κατακόμβες έως τον Κόντογλου) 

γ. Τέχνη (Ανατολική –Δυτική)». 

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 το καλωσόρισμα από το Διευθυντή του Σχολείου και 
τους Προέδρους της Επιστημονικής Επιτροπής, κα. Λευκοπούλου, κα Μητροπούλου 
και κ. Στράντζαλη. Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι μαθητές περνούν από τη 
Γραμματεία για την εγγραφή τους, οπότε τους δίνεται και το δελτίο συμμετοχής.  

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. ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑ: Θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποιο εύκολο σταυρόλεξο. 
(τύπου Αρχίγραμμα: Μια κάθετη λέξη 10 γραμμάτων που θα σχηματιστεί από τις 
οριζόντιες ερωτήσεις. βαθμοί 10: 10Χ1). 
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Θα απαντούν σε ένα φύλλο εργασίας με 
10  ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής (Α,Β,Γ,Δ) (βαθμοί 10: 10Χ1) 
3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ: 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). (βαθμοί 10: 10Χ1) 
4. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ: Θα πρέπει να βρουν 10 λέξεις που θα κρύβονται μέσα σε ένα 
κρυπτόλεξο.  (βαθμοί 20: 10Χ2) 

Ανώτερο σύνολο βαθμών: 50. 
 

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

Διάλειμμα : 10:45 – 11:15. 

Διάλειμμα, για οποιαδήποτε φυσική ανάγκη των μαθητών και για ένα σύντομο 
κέρασμα στον μπουφέ.  

Β΄ Φάση : 11: 20 -  12: 05. 
Οι μαθητές μπαίνουν στις αίθουσες – χωρίς ακόμη να ξέρουν πόσους βαθμούς 
συγκέντρωσαν από την Α΄ φάση - και παίζουν με κάποια  δυσκολότερα παιχνίδια :  

1. Κείμενο με κενά που θα πρέπει να συμπληρώσουν: Θα δοθεί  ένα κείμενο, 
σχετικό με το θέμα των εικόνων, και θα συμπληρώσουν 5  λέξεις (ή και χρονολογίες) 
που θα λείπουν στο κείμενο που θα τους έχει δοθεί.  (5Χ2 =10 βαθμοί) 
2. Παιχνίδι εικόνων:  θα τους δοθούν 5 εικόνες και θα βρουν: α) σε ποιο 
σημείο του ναού βρίσκονται και β) ποιο είναι το θέμα τους. (π.χ. Ο Παντοκράτωρ 
στον τρούλο) [10 βαθμοί. α) 5 βαθμοί + β) 5 βαθμοί]. 
3. Εικόνες κατά χρονολογική σειρά: Θα τους δοθούν 5 εικόνες, τις οποίες θα 
πρέπει να τοποθετήσουν κατά απόλυτη αύξουσα χρονολογική σειρά, ανάλογα με τα 
πρόσωπα ή γεγονότα που παρουσιάζουν. (20 βαθμοί. 4 βαθμοί κάθε εικόνα: 
4Χ5=20 βαθμοί). 
4. Χρονολογίες: Θα τους δοθούν 5 χρονολογίες και θα γράψουν ποιο γεγονός 
συνέβη τότε σχετικό με τις εικόνες  (10 βαθμοί. 5Χ2= 10 βαθμοί). 



Ανώτατο σύνολο βαθμών : 50. 

Με τον κτύπο του κουδουνιού, λήξη της β΄ φάσης, στις 12:05. 

Κάθε μαθητής ατομικά και εκπροσωπώντας το Σχολείο του έχει στόχο ανώτατης 
βαθμολογίας το 100 και από τις δύο φάσεις συνολικά.  

12:05 – 12:40: Μουσικό διάλειμμα, όπου, μετά το πέρας του ημιτελικού σταδίου 
των δύο φάσεων, οι μαθητές και οι γονείς τους θα μπορούν να λάβουν ένα σύντομο 
κέρασμα στο μπουφέ μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ζωντανή μουσική από 
μαθητές μας. 

12:45 – 13:00 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Επίσημα από τον Διευθυντή του Σχολείου μας και τους Προέδρους Επιστημονικής 
Επιτροπής στην αίθουσα εκδηλώσεων θα γίνει, α) η βράβευση των μαθητών - ανά 
σχολείο - που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία από το σχολείο τους και 
στη συνέχεια, β) ανακοίνωση των έξι πρώτων μαθητών που συγκέντρωσαν την 
υψηλότερη βαθμολογία από όλους, ώστε να σχηματιστούν με κλήρωση οι δύο 
τριμελείς ομάδες που θα διαγωνιστούν τελικά.  

γ) Τελική φάση: 13: 00 – 13:30 

Οι ομάδες θα απαντήσουν σε 10 διαφορετικές ερωτήσεις η καθεμία 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. 
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: 13:35 – 14:00 

Για τη νικήτρια ομάδα προβλέπεται ειδική βράβευση για κάθε ένα μέλος της, με 
δώρα που θα έχουν προσφέρει δωροθέτες (π.χ. τάμπλετ), 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. 



Ανώτατος αριθμός μαθητών που κάθε σχολείο μπορεί να στείλει είναι: 20 
μαθητές.  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Υπεύθυνη για τις ερωτήσεις και τους τύπους παιχνιδιών που θα παίξουν οι μαθητές 
καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.  

Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής: η Συντονίστρια  Παιδαγωγικού έργου του 
Σχολείου κα Λευκοπούλου Σουλτάνα, (η οποία είναι και θεολόγος), η κα 
Μητροπούλου – Μούρκα Βασιλική, Eπίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και 
Διδακτικής  (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. και ο 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ01 του Σχολείου μας κ. Στράντζαλης Πολύβιος.  

Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής: η θεολόγος του Σχολείου Φαρίδου Σμαράγδα, 
η κα Τερλιμπάκου Ζωή (Δ/τρια του 5ου Γ/σιου Θεσ/νίκης), η κα Ακανθοπούλου 
Καλλιρρόη (του Γ/σίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσ/νίκης), η κα Γκίρλα 
Δήμητρα (του 2ου Γ/σιου Τούμπας), η κα Θεολόγου Μαρία (του Γ/σίου 
Τριανδρίας), η κα.  Παπαδοπούλου Ζηνοβία (του 1ου Π.Γ.Θ.), η κα Μυρίδου Μαρία 
(του 3ου Γυμνασίου Νεάπολης) και η κα Σεβαστίδου Μαρία (του Γ/σίου Επανομής). 

Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής:  η Συντονίστρια  Παιδαγωγικού έργου του 
Σχολείου κα Λευκοπούλου Σουλτάνα, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ01 του 
Σχολείου μας κ. Στράντζαλης Πολύβιος και ο Δ/ντής του Σχολείου μας κ. 
Μισαηλίδης Γρηγόριος. 

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: η θεολόγος του Σχολείου Φαρίδου Σμαράγδα, 
η κα Γκίρλα Δήμητρα (του 2ου Γ/σιου Τούμπας),  η κα Θεολόγου Μαρία (του 
Γ/σίου Τριανδρίας),  η κα.  Παπαδοπούλου Ζηνοβία (του 1ου Π.Γ.Θ.), η κα 
Τερλιμπάκου Ζωή (Δ/ντρια του 5ου Γ/σίου Θεσσαλονίκης) και ο κ. 
Σταθουλόπουλος Βασίλειος, (Υποδιευθυντής του 20ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, 
Πληροφορικής).  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  –  ΣΩΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Υπεύθυνοι για την Κριτική Επιτροπή οι: Φοιτητές της Θεολογικής Σχολής που 
ασκούν την Πρακτική τους Άσκηση (ΕΣΠΑ), υπό την Εποπτεία του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ01 του Σχολείου μας κ. Στράντζαλη Πολυβίου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Οι συμμετέχοντες (μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές τους) θα εγγράφονται – 
ανά σχολείο- με την άφιξή τους 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 μπουφέ και 
την υποδοχή των φιλοξενούμενων καθηγητών, μαθητών και γονέων. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

2ο ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θα χρησιμοποιήσουμε και αίθουσες από παρακείμενα/διπλανά σχολεία (π.χ. 20ο 
ΓΕΛ, ανάλογα με τον αριθμό προσέλευσης). 

 

 09:30 – 9:50  Συγκέντρωση Εγγραφές στη Γραμματεία. 

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

10:45 – 11:15  Διάλειμμα , σύντομο κέρασμα στον μπουφέ 

11:20 – 12:05 Β΄ Φάση παιχνιδιού, μετέχουν όλοι οι μαθητές 

12:05 – 12:40  Μουσικό διάλειμμα,  μπουφές.  

12:45– 13:00 Ανακοίνωση από τον Διευθυντή των μαθητών που πρώτευσαν ανά 
σχολείο και βράβευσή τους και στη συνέχεια ανακοίνωση των ονομάτων των 
μαθητών που συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς και θα συγκροτήσουν με 
κλήρωση τις δύο ομάδες, ανεξάρτητα σχολείου.  

13:00 – 13:30 Τελικό παιχνίδι των δύο ομάδων 

13:30 – 14:00 Βραβεύσεις των μαθητών της νικήτριας ομάδας, απονομή 
βεβαιώσεων και αναμνηστικών σε όλους τους συμμετέχοντες, καθηγητές, μαθητές, 
φοιτητές, Διευθυντές Σχολείων. 

 

                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 


