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                                                                                  ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακός Διαγωνισμός Συγγραφής «100 Χρόνια Μέλισσα» σχολικού έτους 

            2020-21

Σχετ. έγγραφο:  το  με αρ. πρωτ.  13975/Δ2/5-2-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε  αίτημα του Φορέα Παιδικής Προστασίας «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» και λαμβάνοντας υπόψη το με 

αρ. 7/4-2-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 

διεξαγωγή του διαδικτυακού διαγωνισμού συγγραφής διηγήματος που απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2020-21.

Οι μαθητές/τριες μέσω του διαγωνισμού αυτού θα επιστρατεύσουν τη δημιουργικότητά τους και θα 

εξελίξουν την κριτική τους σκέψη, ώστε να γράψουν ένα μικρό διήγημα με κεντρικό θεματικό άξονα 

τη «Μέλισσα».  Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη «Μέλισσα» 
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1. Περιφερειακή Διευθύνση Π.Ε. και Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας

2. Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής

3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
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και το έργο της, την ιστορία της κι ό,τι άλλο οι ίδιοι θεωρούν χρήσιμο, ώστε να δημιουργήσουν ένα 

μικρό διήγημα για αυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της δράσης θα ενημερώσουν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στέγη της «Μέλισσας», η οποία φιλοξενεί κακοποιημένα και 

παραμελημένα παιδιά, και για την ιστορία του ιδρύματος. Επιπλέον, επιδιώκεται να δημιουργηθεί 

ένας δίαυλος επικοινωνίας των μαθητών προς το ίδρυμα μέσω του διαδραστικού χαρακτήρα των 

δράσεων, ώστε να συνεχίζουν οι μελλοντικοί πολίτες να στηρίζουν ένα από τους αρχαιότερους φορείς 

παιδικής προστασίας της πόλης. 

Η έκταση των κειμένων των μαθητών διαμορφώνεται ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία φοιτούν. Το 

όριο των λέξεων κυμαίνεται για τους/τις μαθητές/τριες του Δημοτικού από 100-150 λέξεις και 

τους/τις μαθητές/τριες του Γυμνασίου και του Λυκείου από 500-1000 λέξεις. 

Η κατάθεση των έργων ξεκινάει από τις 28 Ιανουαρίου 2021 και καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσής τους ορίζεται η 28η Μαρτίου 2021.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον 
κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

 Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

 Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν 
γένει αξιολόγηση των μαθητών. 

 Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.

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 
καταλληλόλητα 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. 



Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310341965, καθώς και στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismossuggrafismelissa@gmail.com  .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα 
γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: Ένα (01) ηλ. αρχείο

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

                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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