
 

 

 

 
 
Σχετικά έγγραφα:  
     Το από 08/12/2021 αριθμ. πρωτ. Φ15 /160396/Δ2 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ («Αλλαγή  
     ημερομηνίας του 11ου Πανελλαδικού ...») και το συνημμένο του έγγραφο  
     «Προκήρυξη/Κανονισμός»  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ και ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Σε συνέχεια της από 8/11ου/2021 «Ενδιάμεσης Ενημέρωσής» μας προς τις Δ.Δ.Ε. και μετά την 
έγκριση του αιτήματός μας από το ΥΠΑΙΘ (βλ. ανωτέρω σχετικό) για αλλαγή στον τρόπο/τόπο 
διεξαγωγής και την ημερομηνία του προκριματικού Διαγωνισμού, λόγω των ειδικών συνθηκών 
της πανδημίας, προσαρμόζουμε τα πρακτικά οργανωτικά ζητήματα της συνεργασίας με τις ΔΔΕ 
και τα Σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, ως εξής: 

Προκριματικός διαγωνισμός: 
Ημερομηνία: Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021     Ώρα: 11:30-14:00 
 
 1. Δηλώσεις συμμετοχής 
Τα σχολεία δηλώνουν προς τις ΔΔΕ, στις οποίες ανήκουν, τους μαθητές και τις μαθήτριες που 
έχουν δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Τα έγγραφα γονικής συναίνεσης φυλάσσονται στα 
σχολεία. 
Προσοχή: Δεν αρκεί για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό η απλή ηλεκτρονική εγγραφή των 
μαθητών στη φόρμα της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού! Τα σχολεία πρέπει να δηλώσουν τις 
συμμετοχές τους προς τις Δ.Δ.Ε. Σημείωση: Αν τυχόν έχει διαφύγει της προσοχής αυτή η ρύθμιση λόγω της 

παρατεταμένης εκκρεμότητας της έγκρισης του τρόπου διεξαγωγής (που καθυστέρησε την έκδοση και της παρούσας 
εγκυκλίου, ενώ η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής προς τις ΔΔΕ έχει λήξει στις 6-12ου), προτείνουμε να 
επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες Δ.Δ.Ε., τις οποίες παρακαλούμε να εξετάσουν, εάν είναι δυνατόν να δεχθούν ακόμη 
τις δηλώσεις, ώστε να μην αποκλεισθούν μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται από καιρό. 

 

2. Εξεταστικά Κέντρα 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα σχολεία που έχουν συμμετοχή μαθητών/τριών, χωρίς να γίνουν 
ομαδικές μετακινήσεις σε άλλα σχολεία. Συνεπώς ως εξεταστικά κέντρα για τον 11ο Διαγωνισμό 
θα ορισθούν από τις Δ.Δ.Ε. τα σχολεία που έχουν μαθητές/τριες που  δήλωσαν συμμετοχή.  (Το 

σχολείο θα ήταν καλό να διαθέτει και φαξ και φωτοτυπικό μηχάνημα για περίπτωση ανάγκης, π.χ. αν υπάρξουν 
προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο.) 

 

3. Υπεύθυνοι για την διεξαγωγή και Επιτροπή βαθμολογητών 

Εφ’ όσον υπάρχουν συμμετοχές, οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. θα πρέπει να ορίσουν:  

α) σε συνεργασία με τους υπευθύνους του Σχολείου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σελίδα 2 

του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του ΥΠΑΙΘ τον υπεύθυνο για κάθε σχολείο καθηγητή/τρια, ο 

οποίος θα παραλάβει ηλεκτρονικά τα θέματα του Διαγωνισμού, καθώς και επιτηρητή/ες κατά 

τις ανάγκες και 

β) Επιτροπή αποτελούμενη από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή για τη 

βαθμολόγηση των γραπτών. Στη διαδικασία αυτή οι Δ.Δ.Ε. μπορούν να συνεργαστούν με τους 

αρμόδιους Συμβούλους Φιλολόγων καθώς κατά περίπτωσιν και με την Πανελλήνια Ένωση 

Εγκύκλιος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Τμήματος 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την Συνεργασία με τους 

Αρμόδιους Φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον 

Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου  

Πάτρα, 9/12/2021 
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Φιλολόγων. Ενδέχεται να χρειαστεί να ορισθούν περισσότεροι βαθμολογητές, αν οι συνθήκες, 

όπως ο συνολικός αριθμός μαθητών, αποστάσεις μεταξύ πόλεων εντός του νομού κ.λ.π., το 

απαιτούν. Αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. κατά περίπτωσιν. 

γ) Ο συντονισμός των διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά στην παραλαβή των δοκιμίων από τους 

βαθμολογητές, την αποκάλυψη των βαθμών, την τυχόν παράδοση δοκιμίων στους 

αναβαθμολογητές, την συγκέντρωση και επιλογή των δοκιμίων με βαθμό άνω του 16 (x>80% 

του 20) που θα σταλούν στο Τμήμα Φιλοσοφίας, θα ρυθμιστεί κατά την κρίση των αρμοδίων  

Δ.Δ.Ε.. Αυτονόητο είναι ότι ως προς τον ορισμό επιτηρητών, βαθμολογητών κλπ. θα τηρηθούν 

οι επιταγές μιας αξιοκρατικής δεοντολογίας και του αδιάβλητου της διαδικασίας. 

  

4. Ενημέρωση της Επιτρ. Διαγωνισμού του Τμήματος Φιλοσοφίας ΠΠ από τις Δ.Δ.Ε. 

Με έγγραφό τους προς την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Τμήματος Φιλοσοφίας 

ΠΠ, στην ηλ. διεύθυνση: philosophia.diagonismos@gmail.com, οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. παρακαλούμε 

να μας στείλουν τα εξής στοιχεία:  

• Λίστες ονομάτων των μαθητών και μαθητριών που δηλώνουν συμμετοχή, ει δυνατόν 

μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή και στη Διεθνή Ολυμπιάδα και 

την ξένη γλώσσα της επιλογής τους. 

• Τα σχολεία, στα οποία θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. 

• Την διεύθυνση του ηλ. ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία θα γίνει η παραλαβή των 

θεμάτων κατά την ημέρα του Διαγωνισμού σε κάθε Σχολείο από τον υπεύθυνο 

καθηγητή που έχει ορισθεί, καθώς και αριθμό φαξ για χρήση σε περίπτωση ανάγκης. 

Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αποστολή των θεμάτων. 

• Τον ορισμό της Επιτροπής βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από αρκετές Δ.Δ.Ε. έχουμε ήδη λάβει έγγραφα με τις δηλώσεις συμμετοχής 

μαθητών. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ, 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 

 
5. Πρακτικά ζητήματα για τη διεξαγωγή του προκριματικού διαγωνισμού στα Σχολεία 

 

 

 

• Παρακαλουμε, οι μαθητές να είναι έτοιμοι στις αίθουσες, ώστε να ξεκινήσουν να 

γράφουν στις 11:30. Τα θέματα θα σταλούν στα Σχολεία γύρω στις 11:15. 

• Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ισχύουν όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται 

για τη λειτουργία των σχολείων σύμφωνα και με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του 

ΥΠΑΙΘ. 

• Αποστολή θεμάτων  

Τα θέματα θα σταλούν από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω 

απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα μας 

αναφέρουν οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε.. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαξ μόνο αν υπάρξει ανάγκη 

ή αν είναι αδύνατη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνεπώς δεν απαιτείται ειδικός στην 

πληροφορική για την παραλαβή των θεμάτων. Από τους υπεύθυνους για τη διεξαγωγή 

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 11:30 έως 14:00  

mailto:philosophia.diagonismos@gmail.com,


 

 

του διαγωνισμού θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε στα θέματα να έχει πρόσβαση και 

να τα παραλάβει αποκλειστικά ο ορισμένος υπεύθυνος καθηγητής. 

• Θέματα 

 Θα δοθούν τρία (3) θέματα μέσα από την ενιαία θεματική περιοχή του Διαγωνισμού, από 

τα οποία οι μαθητές θα επιλέξουν να αναπτύξουν το ένα (1).  Λεπτομέρειες στο: 

www.contest.philosophy-upatras.gr, πεδίο «11ος Διαγωνισμός».  

•  Έκταση Δοκιμίων 

 Ως ενδεικτικό μέτρο δίνουμε τις 4-6 σελίδες, χωρίς αυτό να είναι τυπικό κριτήριο.  

• Ανωνυμία 
Οι μαθητές/τριες παραδίδουν τα δοκίμιά τους σε ανωνυμοποιημένη μορφή (κάλυψη του 
πεδίου του ονόματος και των λοιπών στοιχείων του/της μαθητή/τριας με τις ειδικές 
αυτοκόλλητες ετικέτες. Ίσως  υπάρχει  δυνατότητα  να χρησιμοποιηθούν τετράδια 
πανελληνίων παλαιών ετών κλπ.).  

• Παράδοση των δοκιμίων στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές  
Τα (ανωνυμοποιημένα) δοκίμια θα πρέπει να παραδοθούν στους βαθμολογητές με 
ευθύνη των αρμοδίων Δ.Δ.Ε., οι οποίες θα καθορίσουν σε συνεργασία με τα Σχολεία τον 
τρόπο, με τον οποίον θα παραλάβουν τα δοκίμια και θα τα παραδώσουν στους 
βαθμολογητές, καθώς επίσης στην συνέχεια και τον τρόπο παράδοσης των δοκιμίων που 
θα χρειαστούν αναβαθμολόγηση στους αναβαθμολογητές.  

• Βαθμολόγηση των δοκιμίων: Η βαθμολόγηση γίνεται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 
από 1 έως 20 μόνο με ακέραιες μονάδες. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται. 
Μετά τις δύο βαθμολογήσεις αποκαλύπτεται ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Σε 
περίπτωση απόκλισης άνω των τριών μονάδων (>3) μεταξύ των δύο βαθμολογητών το 
δοκίμιο δίδεται για αναβαθμολόγηση. Ως τελικός βαθμός λογίζεται ο μ.ο. των βαθμών των 
δύο βαθμολογητών και σε περίπτωση αναβαθμολόγησης ο βαθμός του αναβαθμολογητή. 

• Κριτήρια για την βαθμολόγηση θα είναι η σαφήνεια και ακρίβεια στην χρήση των εννοιών 
και η σωστή κατανόηση. Γενικά ενδιαφέρει κυρίως η κριτική ικανότητα, δηλαδή η 
αυτοδύναμη κατανόηση των κειμένων και της υποστηρικτικής βιβλιογραφίας και λιγότερο 
η εξέταση γνώσεων πάνω στα κείμενα των πηγών και τα επι μέρους θέματα, επίσης η 
συγκρότηση και η ενότητα του δοκιμίου και, τέλος, η ικανότητα του/της μαθητή/τριας να 
δώσει τις δικές του προεκτάσεις και να χρησιμοποιήσει μεθοδικά και συστηματικά, όσα 
έχει κατανοήσει και τις γνώσεις που έχει αποκομίσει, για να επεξεργασθεί με την δική του 
αυτοδύναμη κρίση τα ερωτήματα που θα τεθούν.  

• Ανά συντελεστή βαρύτητας θα πρέπει κατά τη διόρθωση να τηρηθεί το ακόλουθο μέτρο: 

1. Άμεση θεματική συνάφεια με το υπό εξέταση ερώτημα ή φιλοσοφικό ζήτημα  
(έως 3 βαθμοί) 

2. Φιλοσοφική στοιχείωση του θέματος (έως 5 βαθμοί) 
3. Πειστικότητα και προσφορότητα των χρησιμοποιουμένων επιχειρημάτων  

(έως 4 βαθμοί) 
4. Λογική συνέπεια και συνοχή του γραπτού (έως 4 βαθμοί) 
5. Πρωτοτυπία και αυτοδυναμία σκέψης, λόγου και έκφρασης (έως 4 βαθμοί) 

• Παρακαλούμε πολύ να μην γίνεται προσπάθεια αποφυγής μιας  βαθμολόγησης κάτω του 

16, αλλά οι συνάδελφοι να παίρνουν ένα μέρος της ευθύνης της επιλογής. Εξ άλλου αυτό 

είναι το πνεύμα αυτής της συνεργασίας. Εάν  μετατεθεί όλη η ευθύνη στην Επιστημονική 

και Οργανωτική Επιτροπή του Τμήματος Φιλοσοφίας θα είναι αδύνατον να 

ανταποκριθούμε. 



 

 

• Για τη βαθμολόγηση των γραπτών που θα σταλούν στην Επιστημονική και Οργανωτική 
Επιτροπή του Διαγωνισμού εξασφαλίζεται με δική μας ευθύνη σε κάθε περίπτωση η 
ανωνυμία, ενώ δεν είναι γνωστός στους βαθμολογητές ούτε ο τόπος  προέλευσης των 
δοκιμίων. 
 

• Αποστολή των γραπτών με βαθμό άνω του 16 από τις Δ.Δ.Ε. στο Τμήμα Φιλοσοφίας ΠΠ 

 Στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Τμήματος Φιλοσοφίας παρακαλούμε να 

αποσταλούν μόνο τα γραπτά με τελικό βαθμό > 80% του 20, δηλαδή άνω του 16, τα οποία 

θα βαθμολογηθούν εκ νέου από τους διδάσκοντες του Τμήματος. Τα γραπτά με βαθμό 

ίσον και κάτω του 15,5 παρακαλούμε να φυλαχθούν στις κατά τόπους Δ.Δ.Ε. μέχρι την 

ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.* [*κατ΄ απόκλισιν από το κείμενο της Προκήρυξης] 

• Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα παρακαλούμε να μην ανακοινωθούν* [*κατ΄απόκλισιν από το 

κείμενο της Προκήρυξης]. Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα 

ανακοινώσει προς τις Δ.Δ.Ε. τα τελικά αποτελέσματα της προκριματικής φάσης με τον 

τελικό βαθμό των γραπτών που προκρίθηκαν για βαθμολόγηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας 

του ΠΠ και τη λίστα των προκρινομένων για τον τελικό του Διαγωνισμού. 

 

• Μαθητές με δυσλεξία έχουν δικαίωμα να βαθμολογηθούν αφού αναγνώσουν το 

δοκίμιό τους ενώπιον των βαθμολογητών. Εάν η επίδοση δυσλεκτικού/ης μαθητή/τριας 

αξιολογηθεί με βαθμό > 16 παρακαλούμε να μας αποστέλλεται μαζί με το γραπτό και η 

ανάγνωση του μαθητή καταγεγραμμένη ψηφιακά σε CD/DVD ή σε οποιαδήποτε 

μορφή ψηφιακού δέκτη, όπως π.χ. στικάκι USB. 

 

• Προθεσμία για την αποστολή των βαθμολογημένων δοκιμίων στην Πάτρα 

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε τα γραπτά να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

έως το αργότερο 12 Ιανουαρίου 2022. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να υπάρχει ικανός 

χρόνος για την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τον προγραμματισμό και 

την οργάνωση της τελικής φάσης. 

 Προσοχή: Παρακαλουμε τα γραπτά να σταλούν με απλό ή με εξπρές ταχυδρομείο και 

σε καμμιά περίπτωση συστημένα, διότι αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει πολύ την 

παραλαβή εντός του Πανεπιστημίου. 

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 

 

 
 

 
Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία, 

η επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Τμήματος Φιλοσοφίας ΠΠ 

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας 

για τον   11ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας 

υπ’ όψιν: Δρ. Κοσμά Ρασπίτσου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. 

Πανεπιστήμιο Πατρών  

Πανεπιστημιούπολη 26500 Ρίο‒Πάτρα 
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