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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 02/02/2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/ 11015 /Δ2

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Αττικής.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Ν. Αττικής.
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολ. και Δυτ. Αττικής,
Πειραιά)
3. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ. αρμοδιότητας
των ανωτέρω Διευθύνσεων Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)
4. Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

KOIN: 1. ΔΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
2.ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία του Pierce -Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, σχ. έτ. 2021-2022».
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 80409/Δ2/06-07-2021 και 155529/Δ2/30-11-2021 εισερχόμενα έγγραφα του
Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα με αρ. πρ. 7031/02-07-2021 και 16462/30-11-2021 έγγραφα της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.3/20-01-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του «5ου Μαθητικού Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία του Pierce -Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος», για μαθητές/τριες της Α΄ τάξης
των Γενικών Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2021-2022, που θα διεξαχθεί το Σάββατο
9 Απριλίου 2022, στις εγκαταστάσεις του Pierce -Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος(Γραβιάς 6, Αγία
Παρασκευή).
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας από τους/τις μαθητές/τριες και η γνωριμία τους με περισσότερα είδη του αρχαιοελληνικού
λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η

νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. Επιπλέον, επιδιώκεται
να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται
άρρηκτα με τον νεοελληνικό πολιτισμό και ότι συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα
του δυτικού πολιτισμού.
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών θα γίνονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση pierce.arxaia2021@acg.edu μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 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 συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με
τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
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εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η απασχόληση των μαθητών και μαθητριών εντός ωρολογίου προγράμματος να μην ξεπερνά τις
τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης
και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των
μαθητών/τριών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Παναγιώτη
Βασιλόπουλο, από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ. 2106009800 εσωτ. 1169) ή να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.pierce.gr .
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.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 202122→Διαγωνισμοί.
Επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.
Συν: 1 αρχείο pdf
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.& Δ.Ε.
4.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
6.Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’
7.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Β’
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