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ΔIΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024. 

Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, υποστηρίζοντας ενεργά την ιδέα της αριστείας, προσφέρει μετά από  γραπτό 
διαγωνισμό  4 υποτροφίες τριετούς διάρκειας σε μαθητές και μαθήτριες που αρίστευσαν , για 
το σχολικό έτος 2023-24.  

 

Χρόνος, διάρκεια και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί το Τετάρτη 17 Μαΐου  2023, και ώρα 18.00΄ -21.15΄στις 
εγκαταστάσεις του  ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – στη Δαλαμανάρα (3ο χλμ. Εθνικής οδού Άργους –
Ναυπλίου) Αργολίδας  

Κατανομή υποτροφιών 

• 1 υποτροφία τριετούς διάρκειας που καλύπτει το 100% του κόστους των διδάκτρων για 
τον μαθητή/τρια που πρώτευσε στον διαγωνισμό για την α΄ τάξη του γυμνασίου για το 
σχολικό έτος 2023-2024  εφόσον η βαθμολογία υπερβαίνει το 75/100. 

• 1 υποτροφία τριετούς διάρκειας που καλύπτει το  50% του κόστους των διδάκτρων για 
τον επόμενο μαθητή/τρια που συγκέντρωσε τη 2η καλύτερη βαθμολογία στον διαγωνισμό  
για την α΄ τάξη γυμνασίου  για το  σχολικό έτος 2023-24 εφόσον η βαθμολογία υπερβαίνει 
το 75/100. 
 

• 1 υποτροφία τριετούς διάρκειας που καλύπτει το 100% του κόστους των διδάκτρων για 
τον μαθητή/τρια που πρώτευσε στον διαγωνισμό για την Α΄ τάξη του Λυκείου για το 
σχολικό έτος 2023-2024  εφόσον η βαθμολογία υπερβαίνει το 75/100. 

• 1 υποτροφία τριετούς διάρκειας που καλύπτει το  50% του κόστους των διδάκτρων για 
τον επόμενο μαθητή/τρια που συγκέντρωσε τη 2η καλύτερη βαθμολογία στον διαγωνισμό  
για την Α΄ τάξη Λυκείου  για το  σχολικό έτος 2023-24 εφόσον η βαθμολογία υπερβαίνει 
το 75/100. 

Υποψήφιοι για το διαγωνισμό 

Είναι όλοι οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Στ΄ τάξη του 
Δημοτικού και στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου των σχολείων της περιοχής μας  εκτός από τους 
μαθητές που έχουν συγγενική σχέση με το διδακτικό προσωπικό του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 
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Επιτροπή Θεμάτων 

Τα θέματα του διαγωνισμού θα διαμορφωθούν από επιτροπή θεμάτων απαρτιζόμενη από 
εκπαιδευτικούς του Εκπαιδευτικού Ομίλου Αργολίδας. Η ίδια επιτροπή θα εποπτεύσει τον 
διαγωνισμό, τη διόρθωση των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και θα έχει την 
πλήρη ευθύνη για το αδιάβλητο του διαγωνισμού. 

 

Τα μαθήματα 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με τα ποσοστά που 
λαμβάνουν στη βαθμολογία είναι: 

Μαθητές Στ΄ Δημοτικού Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου 
Ελληνική Γλώσσα 60% Ελληνική Γλώσσα 30% 
Μαθηματικά 40% Μαθηματικά 30%  

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 20%  
Φυσική –Χημεία 20% 

  

Τα ζητούμενα του διαγωνισμού 

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που 
απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, στα 
παραπάνω μαθήματα . Ειδικότερα: δεν απαιτείται μελέτη  πρόσθετης ύλης. Όσες γνώσεις 
απέκτησαν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο και Γυμνάσιο 
αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

α) Για την Α΄ Γυμνασίου 

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
των μαθητών/τριών: στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και 
περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κλπ) και σ’ 
όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που διδάχθηκαν στο Δημοτικό. 

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην 
κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές 
πράξεις και μαθηματικούς συλλογισμούς που διδάχθηκαν στο Δημοτικό. 

β) Για την Α΄ Λυκείου 

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και 
περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, 
απλά δοκίμια κλπ) και σε όλα τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της Νέας Ελληνικής 

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην 
κατανόηση του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα 
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ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, 
αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες. 

• Στην Αρχαία Ελληνική  Γλώσσα ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 
μαθητών/τριών στα κύρια γραμματικά –συντακτικά φαινόμενα καθώς και το βασικό 
αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο των τάξεων του Γυμνασίου. 

• Στην Φυσική –Χημεία ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην 
κατανόηση φαινομένων και στην ορολογία των επιστημονικών εννοιών. 

Ανανέωση της υποτροφίας για τους επιτυχόντες 

Προϋπόθεση για την ανανέωση των υποτροφιών εντός βαθμίδας είναι ο μαθητής ή η μαθήτρια 
να  συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 18,5 (άριστα) στις επόμενες τάξεις του Γυμνασίου 
και τουλάχιστον 18,1 (άριστα) του Λυκείου. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον συμπληρωθεί ικανός αριθμός 
υποψηφίων. 
 

• Οι μαθητές υπότροφοι του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ανανέωση 
της υποτροφίας τους, για τα επόμενα τρία χρόνια φοίτησης στο Λύκειο, με την εκ νέου 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υποτροφιών για την Α΄ Λυκείου.` 

• Διευκρινίζεται επίσης,  ότι μπορεί να αξιολογήσει τις γνώσεις  και όποιος μαθητής 
επιθυμεί, ανεξάρτητα από τη λήψη υποτροφίας, με στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητές του, 
συμμετέχοντας στη διαδικασία. 

• Στις υποτροφίες δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μετακίνησης  του μαθητή/τριας εφ’ 
όσον το επιθυμεί να μετακινείται με το σχολικό λεωφορείο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α΄ Γυμνασίου Α΄ Γενικού Λυκείου 
Μάθημα Ώρα εξέτασης Μάθημα Ώρα εξέτασης 

Μαθηματικά 18:00΄-19:30΄ Νέα Ελληνική Γλώσσα 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

18:00΄-19:30΄ 

Διάλειμμα 19:30΄-19:45΄ Διάλειμμα 19:30΄-19:45΄ 

Γλώσσα 19:45΄-21:15΄ Μαθηματικά 

Φυσική –Χημεία 

19:45΄-21:15΄ 
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ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα ονόματα των επιτυχόντων και μόνο θα ανακοινωθούν μέσα σε μια εβδομάδα από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού.  

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο γραπτό διαγωνισμό,  μετά την έκδοση αποτελεσμάτων με 
προγραμματισμένο ατομικό ραντεβού, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής 
τους σε κάθε μάθημα. 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

• Δύο επιτηρητές ανά μάθημα 
• Διαφορετικοί εισηγητές 
• Δύο διαφορετικοί διορθωτές 
• Κάλυψη του ονοματεπώνυμου του μαθητή, όπως ακριβώς και στις Πανελλαδικές, για 

λόγους δεοντολογίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της αξιολόγησης παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν 
οπωσδήποτε 15΄ λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού. 

 

Με εκτίμηση, 

Η Διοίκηση του Νέου Σχολείου 


