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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ B’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΠΡΟΣ:
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
---Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
---Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού(Ε.Ε.)
Τηλέφωνα:
210 344 3272
210 344 3023
210 344 2212

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 27-7-2018
Αρ. Πρωτ. : Φ13.1/ 128471 /Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Σερρών
e-mail: serreschools@gmail.com

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
2. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε και Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τον Ποντιακό Ελληνισμό
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 122338/Δ2/18-7-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ.22.1/2553/2-4-2018 έγγραφό σας και συγκεκριμένα στο
αίτημά σας για έγκριση του 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού προγράμματος/διαγωνισμού με
τίτλο «Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον» σας
ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 31/17-07-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
του, εγκρίνεται η διεξαγωγή και η υλοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για
το σχολικό έτος 2018-2019. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων
νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και της Ομογένειας,
δημόσιων και ιδιωτικών. Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου Προγράμματος/Διαγωνισμού
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των βαθμίδων (από την Ελλάδα και την
Ομογένεια) τον Ποντιακό Ελληνισμό και συγκεκριμένα την Ιστορία του, τον πολιτισμό του και
τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Ελλάδας και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής της
ταυτότητας.
Απαραίτητες συνθήκες για την υλοποίηση του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού
θεωρούνται οι ακόλουθες:
1. Η συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
2. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η
συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι δωρεάν.
3. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν
γένει αξιολόγηση των μαθητών.

4. Οι σχετικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις – κυρίως στο
μάθημα της Ιστορίας - προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό
του Προγράμματος Σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα υλοποιηθεί με ευθύνη των
εκπαιδευτικών των επιμέρους σχολικών μονάδων και με την άδεια των γονέων και
κηδεμόνων τους.
6. Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν
αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών
και μαθητριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993)».

Ο ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα B’
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Α’ και B’
4. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και
Μαθητικών Θεμάτων

