
 ΘΕΜΑ: «Αίτημα της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά για την έγκριση διενέργειας του 
μαθητικού διαγωνισμού «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
HENRI POINCARE» για μαθητές των Ε΄ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2021-
2022».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 142670/05-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

        Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/69599/14-6-2021 εγγράφου σας, σχετικά με την έγκριση του 

Μαθητικού Διαγωνισμού «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ “HERNI 

POINCARE” της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της 

Ε’ και ΣΤ’ τάξης  των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της Αττικής και θα διεξαχθεί το Σάββατο 

12 Φεβρουαρίου του 2022, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 60/04-11-2021 απόσπασμα 

πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό με τις εξής προϋποθέσεις:

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 στο εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

2)  Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη 

σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και 

τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
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3) Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς), 

4) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/-τριών, 

5) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού, 

6)  Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα 

που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Αναφορικά με τον σχεδιασμό του διαγωνισμού προβλέπεται η επίλυση οκτώ (8) θεμάτων σε σαράντα 

πέντε (45) λεπτά και ως εξεταστικό κέντρο έχει οριστεί η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά στην 

Αγία Παρασκευή. Μετά την αξιολόγηση των γραπτών από την επιστημονική επιτροπή ακολουθεί βράβευση 

και απονομή δώρων στους/στις τρεις (3) μαθητές/τριες που πρώτευσαν. Οι δηλώσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων μαθητών/ριών γίνεται μέσω της σχετικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της 

Ελληνογαλλικής Σχολής μέχρι την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, στην περίπτωση που υλοποιηθεί διά ζώσης, 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, η διεύθυνση του σχολείου έχει 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.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

      

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ                  
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