
 

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

Μαρούσι,      11-11-2020            
   Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/153729/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         
                                                                                      KOIN:      1. Π.Δ.Ε. Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
.                                                                                  2. Π.Δ.Ε. Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. Δ.Π.Ε.  & Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
                                                                                                            (μέσω αρμόδιας Π.Δ.Ε.)
                                                                                                       4. Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                          (μέσω αρμόδιας Π.Δ.Ε.)
5. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                                                                               και ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διακρατικού Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου  για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε.  

για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 146328/Δ2,Υ2/27-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 30-09-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση 

Διακρατικού Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου  με τίτλο: «Η φιλία είναι μία ψυχή, που κατοικεί σε 

δύο σώματα» του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Ιταλίας, που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες 

Π/θμιας (τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (τάξεων Α΄, Β΄,Γ΄ Γυμνασίου και Α΄  

Λυκείου) της Π.Ε. Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας και σε μαθητές/τριες των κλασικών Λυκείων 

Βαρέζε και Μιλάνου και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με 

το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-10-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, 

για το σχολικό έτος 2020-21.            

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 

τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 

για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19  και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ                                                                                     
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                   
Υπόψη κ.Οικονόμου Καλλιόπη
Mail:  kalliopi.economi@gmail.com
info@istitutoellenicodicultura.com 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
                               Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
                               Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

              : 210-34.43.293 (Π.Ε.)
              : 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να είναι προαιρετική και  να γίνεται με την ενυπόγραφη

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

2. 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.

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης 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 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

                                        

                                        

                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                                     ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ.Ζαχαράκη                                                               
2.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
3.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄ 
4.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμ.B΄           
5.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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