ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄

Μαρούσι,28/03/2022
Αρ. Πρωτ. : Φ15/34788/Δ2

-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά.
Zήβα Μ.
: 210-3443272
210-3442218

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2. Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου
3. Γυμνάσια Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
(μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Δ.Ε.)

1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ- Α.Μ.Θ.
pekesamth@sch.gr
2. κ. Μαρία Ζωγραφάκη
mariazograf@yahoo.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 6ου Πανέβριου Διασχολικού Διαγωνισμού Γλώσσας και
Ορθογραφίας για μαθητές/τριες Γυμνασίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σχολ. έτους 2021-2022
Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 31429/Δ2/08-03-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα της κ. Μαρίας Ζωγραφάκη, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 02 και
λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 14/17-03-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Πανέβριου Διασχολικού Διαγωνισμού Γλώσσας και
Ορθογραφίας, που υλοποιείται με ευθύνη του ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Φιλολόγων Έβρου και το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες
Γυμνασίου της περιφερειακής ενότητας Έβρου για το σχολικό έτος 2021-2022.
Ο εν λόγω διαγωνισμός επικεντρώνεται στην εξάσκηση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
ειδικότερα της ορθογραφίας και αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές /τριες της περιοχής, με
πολυπολιτισμικό πληθυσμό και μαθητικό δυναμικό με ιδιαίτερες ανάγκες, να ασκηθούν επιπλέον και να
αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα. Με δεδομένες τις συνθήκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας του Έβρου ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα για επιπλέον, εκτός του σχολικού προγράμματος, άσκηση
των μαθητών/τριών στην ελληνική γλώσσα και την ορθογραφία, γεγονός που υποστηρίζει και εμπλουτίζει
με έναν διαφορετικό τρόπο τα Προγράμματα Σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας και επικουρεί το εν λόγω
μάθημα.
Η Α΄ φάση του Διαγωνισμού πραγματοποιείται σε κάθε Σχολική Μονάδα, που έχει δηλώσει
συμμετοχή, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου σε κοινά θέματα
για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, τα οποία θα οριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του
Διαγωνισμού. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται σε μία (1) ώρα. Για την αξιολόγηση των γραπτών στα
σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον/τη

Διευθυντή/ντρια ή τον/την Υποδιευθυντή/ντρια του Σχολείου, τον υπεύθυνο φιλόλογο και έναν/μία ακόμη
φιλόλογο. Από κάθε σχολείο επιλέγονται τρεις μαθητές/τριες για συμμετοχή στη Β΄ Φάση, αυτοί με την
υψηλότερη επίδοση στον διαγωνισμό.
Η Β΄ φάση του Διαγωνισμού στην οποία συμμετέχουν οι τρεις (3) πρώτοι/ες μαθητές/τριες από κάθε
σχολείο θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 στο 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και ώρα 12.00 σε κοινά
θέματα για όλους τους/τις μαθητές/τριες. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίστηκε σε μία και μισή (1,5) ώρα. Η
αξιολόγηση των γραπτών της Β΄ φάσης θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από
φιλολόγους από διάφορα σχολεία του Νομού.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/τριες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα βραβευτούν με
έπαθλα σχετικά με το θέμα του Διαγωνισμού (λεξικά, δοκίμια κ.λπ.), σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα
δοθεί σχετικό αναμνηστικό και βεβαίωση συμμετοχής, ενώ βεβαίωση θα δοθεί και σε όλους τους
εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail
mariazograf@yahoo.gr και στο τηλέφωνο 6937162248 (κ. Μαρία Ζωγραφάκη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου ΠΕ 02).
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω 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/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι δωρεάν και προαιρετική
και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση
των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. 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.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό 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. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν
θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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 στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η έγκριση του ανωτέρω
http://edugate.minedu.gov.gr/
22→Διαγωνισμοί.

Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
→ Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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