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Θέμα:  Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» - 
σχολικού έτος 2019-2020
Σχετ.:  το με αρ. πρωτ. 138967/Δ2/09-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 28-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 35/05-09-2019 
Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός».
       O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής «Η 
Ελληνική Παιδεία», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων των Γυμνασίων (Γενικής 
Εκπαίδευσης, Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στους χώρους του Εκπαιδευτηρίου «Ελληνική Παιδεία» σε δύο φάσεις: 
α) προκριματική (διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2019), με τετραμελείς ομάδες μαθητών/-
τριών, που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού και β) τελική 
(διάστημα από 20 Ιανουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου 2020),στην οποία  θα συμμετέχουν οι ομάδες που 
προκρίθηκαν. Οι ερωτήσεις αφορούν στην ελληνική γλώσσα (ορθογραφία, σημασιολογία-λεξιλόγιο-
συνώνυμα, ετυμολογία-παραγωγή–σύνθεση, απλή κατανόηση αρχαίου κειμένου, γλωσσικά παιχνίδια 
αρχαίας γραμματικής) και τον ελληνικό πολιτισμό (αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ιστορία, στοιχεία ιστορίας 
τέχνης, Γεωγραφία Ελλάδας). Η θεματική θα είναι ίδια στις δύο φάσεις. Απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες 
ανά φάση διαγωνισμού. Κάθε σχολείο μπορεί να λάβει μέρος με μια τετραμελή ομάδα στην οποία θα 
συμμετέχουν μαθητές/τριες και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Οι ερωτήσεις θα αφορούν τα διδακτικά 
αντικείμενα όλων των τάξεων του Γυμνασίου που σχετίζονται με τη  θεματική του διαγωνισμού και θα 
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δίνονται γραπτά ανά θεματικό άξονα. Στις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα αποσταλούν ενδεικτικές 
ερωτήσεις. 
    Οι  δηλώσεις συμμετοχής των σχολικών μονάδων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την 
31η Οκτωβρίου 2019(σχολείο,υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ονοματεπώνυμα και τάξη 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν 
μετά το πέρας της υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. 

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει κατά τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο. 
2. Η συμμετοχή των σχολείων δηλώνεται έπειτα από σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών και του 

Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. 
4. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη 

των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών, καθώς και των 
πνευματικών τους δικαιωμάτων τους.

6. Δε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών 
εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

7.Κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
των μαθητών και μαθητριών.

8.Κατόπιν της έγκρισης του εν λόγω διαγωνισμού, θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στην προκήρυξη του φορέα.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ιδιωτικό 
Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής «Η Ελληνική Παιδεία», Πράσινου Λόφου & Ελληνικής Παιδείας,141 21 
Ηράκλειο Αττικής. 

Συντονίστρια: κ. Μαβή Μαρία, (Διευθύντρια του ανωτέρω Γυμνασίου) e-mail: gymhrakl@elp.gr.     
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Δημήτριος Πάνος, (e-mail:distpanos@gmail.com), 210-
2850044(εσωτ.105), 6977069039.
                                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                                                      ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. 

                                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ                                                                                                                                

                        
Εσωτερική διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                                            
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
3. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών
4.  Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
2. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
3. Δ/ση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης
    για την Αειφορία- Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήμα Β΄ 
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