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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας
2. Διεύθυνση Δ.Ε. Καστοριάς
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1. Σύνδεσμο Φιλολόγων Καστοριάς
synfikas@gmail.com
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Διαγωνισμού Ορθογραφίας του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς
για τους/τις μαθητές/τριες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς σχολ. έτους 2021-22
Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 7727/Δ2/22-1-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 01/06-06-2021 αίτημα του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, και
λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 3/20-01-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Ορθογραφίας, που διοργανώνει ο
Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Γυμνασίου
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021-2022.
Στόχος του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών με την ελληνική γλώσσα,
ώστε να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητά της. Επίσης, θα δοθεί η ευκαιρία στους/στις
μαθητές/τριες να εκτιμήσουν τη μοναδικότητα και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και να
αναγνωρίσουν τον σημαντικότατο ρόλο της γραμματικής και ετυμολογικής λειτουργίας των λέξεων.
Εκτός αυτού, γίνεται αντιληπτή η διαχρονικότητα της γλώσσας ανατρέχοντας στις ρίζες των λέξεων,
που καθορίζουν και τη σημασία τους.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 με ώρα έναρξης στις
10.30 και διάρκεια τέσσερις (04) ώρες. Στους τρεις πρώτους νικητές θα δοθούν χρηματικά έπαθλα

διαβαθμισμένης αξίας. Οι πρώτοι/ες δέκα μαθητές/τριες αυτοδίκαια προκρίνονται και θα
συμμετέχουν στον αντίστοιχο Περιφερειακό Διαγωνισμό της Δυτικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail
synfikas@gmail.com .
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 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.
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 Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 202122→Διαγωνισμοί.

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΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

