
  
        

                 
                                        Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                   

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

             
                                

                                                  Μαρούσι, 18-09-2018 
                       Αρ. Πρωτ. :  Φ.13.1/ 154502/Δ2 

                            
  

        
                               ----- 

                                                                                  
                                                                                                            ΠΡΟΣ :     3ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
     
        

                     ΚΟΙΝ : 1) Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π.Ε. και  
Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 

                                  2) Διευθύνσεις  Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων της χώρας) 
                                  3)  Σχολικές μονάδες   Δ.Ε. (μέσω των Δ/νσεων  

της χώρας) 
                                                                                                                        

                                                                                                       
 
 
 
                             
 
ΘΕΜΑ:   Έγκριση υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Διαγωνισμός γρίφων ,Λογικής 
και Μαθηματικών»  
  

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ.  147121/Δ2/10-09-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.  

       

         Σε απάντηση του υπ’ αριθμ.480/27-06-2018 εγγράφου σας  και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 
37/30-08-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , σας ενημερώνουμε ότι, για το σχολικό έτος 
2018-2019,εγκρίνεται η γνωστοποίηση/διεξαγωγή  του  Μαθητικού Διαγωνισμού  με θέμα: «Διαγωνισμός  
γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών »,που διοργανώνεται από το σχολείο σας, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής 
Μαθηματικής  Εταιρείας και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων, 
των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. της χώρας. 

 
         Ο εν λόγω διαγωνισμός  έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο που κρίνεται κατάλληλο και επιλέξιμο, με 
δεδομένες  τις περιγραφές, αλλά και τις επιτροπές διεξαγωγής του, που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 
εκπαιδευτικών λειτουργών της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι φορείς των 
σχετικών δεσμεύσεων της θέσης τους, αλλά και κατέχουν αυξημένα επιστημονικά προσόντα. 
       
         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου 2019 στον χώρο του 3ου ΓΕΛ 
Κομοτηνής. Οι αιτήσεις συμμετοχής  θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, η 
διεύθυνση της οποίας θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με την ανακοίνωση της προκήρυξης 
του διαγωνισμού) από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 έως τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.Την  
αξιολόγηση των απαντήσεων των διαγωνιζόμενων ομάδων θα επιμεληθεί  επιστημονική επιτροπή. 
         
         Επισημαίνεται ότι: 
1) O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο ενώ οι εκπαιδευτικοί θα 

απασχοληθούν εθελοντικά.  
 

                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

                                   ----- 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

---- 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Mail : spudonde@.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Βάρλα  Ά. 
                            Μαραγκού Ο.  
                            Θεοδωράκου Β.   
Τηλέφωνο:       210-34.43.272 
                           210-34.42.212        
                           210-34.43.273 
Fax:                    210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

----- 

 



 
 
2)  Η συμμετοχή των μαθητών  είναι προαιρετική και δωρεάν ενώ απαιτείται η έγγραφη 

συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. 
  
3) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει  να  διασφαλίζεται  η  ασφαλής παραμονή των 

διαγωνιζομένων στη σχολική μονάδα. 
 

4) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρών διδασκαλίας ώστε να μην παρακωλύεται η 
ομαλή λειτουργία του σχολείου . 

   
  5)    Το υλικό του διαγωνισμού, αλλά και η αποτίμησή του, θα πρέπει να αποσταλεί  στο ΙΕΠ για να                                  
καταχωρηθεί ,με τις δέουσες  προδιαγραφές, στα αποθετήρια και τη Βιβλιοθήκη του. 
 
   6) Η διεξαγωγή της τελικής φάσης του διαγωνισμού παρουσία κοινού  θα γίνει με ιδιαίτερα αυστηρές 
προϋποθέσεις ώστε να μην παρακωλύεται η όλη  παιδαγωγική διαδικασία.         
 

 
 
 
 
 
 

                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                     ΣΠΟΥΔΩΝ  Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

 
 
  
 
 
 
                              

Εσωτερική Διανομή:                                                                

        1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 

        2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β ‘.  
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