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Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-344.2249 (Π.Ε.)
: 210-344.3272 (Δ.Ε.)
: 210-344.3314 (Δ.Ε.)
: 210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-344.2212 (Ε.Ε.)

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 01/7/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/78414/Δ2

ΠΡΟΣ:

1. ΠΔΕ της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των ΠΔΕ)
3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
5. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της Κύπρου
(μέσω της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών)
6. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ομογένειας
(μέσω της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του
οικείου Υπουργείου)
7. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
8. Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών
Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων
κ. Πούλιο Ιωάννη
serreschools@gmail.com
9. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: «6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα,
παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και της
Ομογένειας– σχ. έτος 2021-22».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 73071/Δ2/18-6-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρ. Φ.22.1/2639/29-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών με θέμα
«Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τον Ποντιακό Ελληνισμό» και στα συνημμένα σε αυτό, που
αφορούν σε έγκριση του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και
όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και της
Ομογένειας που συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) με την
υποστήριξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων
Εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/17-6-2021 του Δ.Σ.
του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 202122.
Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων 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.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, εφόσον
τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την
προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο
της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό,
σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
4.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον
(εμπορία, διαφήμιση).
6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με
τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων
των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών.
8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης.
9. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην τελετή βράβευσης του
διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη του Δημοσίου και σύμφωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκπαιδευτικές εκδρομές.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης.

Συν: ένα (1) ηλεκτρ. αρχείο - Προκήρυξη
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμήμα B΄
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

