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Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε.
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας,
Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά, Ανατ.
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αχαΐας,
Αργολίδας
Αρσάκεια Σχολεία, Γυμνάσια και ΓΕΛ Ν.
Αττικής και Αργολίδας
(μέσω των οικείων ΔΔΕ)

1. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκεια-Τοσίτσεια
Σχολεία epopteia@arsakeio.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «5οι Μαθηματικοί Αγώνες»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 142869/Δ2/08-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 2882/24-06-2021 αίτημα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ΑρσάκειαΤοσίτσεια Σχολεία και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 60/04-11-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ.
του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «5οι
Μαθηματικοί Αγώνες», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Γυμνασίων και Α΄ τάξης
Γενικών Λυκείων των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα και Ιωάννινα), καθώς και σχολικών μονάδων των Δ.Δ.Ε. Αττικής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατ.
Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά) και Αργολίδας για το σχολικό έτος 2021-2022.
Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 από 8.15 έως 14.50, στα ΤοσίτσειαΑρσάκεια Σχολεία Εκάλης. Οι μαθητές/τριες οργανωμένοι/ες σε πενταμελείς ομάδες, αγωνίζονται σε
αγωνίσματα όπως επίλυση γρίφων, μετρήσεις στη φύση, επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και
κατασκευή προβλημάτων από τους/τις ίδιες και άλλες δράσεις με μαθηματικό περιεχόμενο.
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:
1. η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και η
προετοιμασία για τον διαγωνισμό να γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου,

2. οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη
σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους
και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής διαγωνισμού,
3. να μην περιλαμβάνεται οποιαδήποτε διαφήμιση ή άμεση προώθηση εμπορικών συμφερόντων,
4. οι μετακινήσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις διδακτικές
επισκέψεις,
5. να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους που θα επισκεφθούν οι
μαθητές και ειδικότερα να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά του Covid 19,
6. η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών
μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,
7. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα
των δράσεων, η οποία θα κοινοποιηθεί στο ΙΕΠ.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης,
οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
2106755555 (εσωτ. 140).
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Συν.: Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’
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