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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της
χώρας.
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
3. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
4. Γενικά Λύκεια Δημόσια και Ιδιωτικά της
χώρας και Ελληνικά Σχολεία της Ομογένειας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. της
χώρας και των Συντονιστών Εκπαίδευσης
Εξωτερικού)
1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
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venizelos.foundation@gmail.com
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
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ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος
Βενιζέλος»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 148119/Δ2/18-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 61/12-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Η
επέμβαση της Ελλάδας στη Μικρά Ασία» που προκηρύσσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για το σχολικό έτος 2021-22.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων όλης της χώρας
και των ελληνικών σχολείων της ομογένειας, οι οποίοι καλούνται να αναφερθούν και να αποτιμήσουν
τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην επέμβαση στη Μικρά Ασία το 1919, την πολιτική και τις αποφάσεις
του Ελευθέριου Βενιζέλου και τις συνέπειες που είχε εκλογική του ήττα στην έκβαση της εκστρατείας.
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Στην αξιολόγηση των γραπτών θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης και στη
συνθετική ικανότητα των μαθητών/τριών. Τα κείμενα των δοκιμίων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τις 2.000 λέξεις, θα είναι ατομικές εργασίες και θα γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Θα κατατεθούν είτε
σε χειρόγραφη μορφή είτε γραμμένα στον υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα (η Επιτροπή
Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην αξιολογήσει δυσανάγνωστα κείμενα, ενώ δεν θα αξιολογούνται
συλλογικές εργασίες). Τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και των συμμετεχουσών μαθητριών θα
πρέπει να είναι καλυμμένα. Θα πρέπει να σημειώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου (όνομα,
τηλέφωνο και email).
Τα δοκίμια πρέπει να διακρίνονται για τη λεκτική τους αρτιότητα και ωριμότητα, την πρωτοτυπία των
ιδεών και την ικανότητα οργάνωσης της σκέψης. Για τη σύνταξη/συγγραφή τους οι μαθητές/τριες
μπορούν να ανατρέξουν για ενδεικτική βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:
http://www.venizelosfoundation.gr
Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν τα δοκίμια
των μαθητών/τριών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να τα
αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου 2022 στην Επιτροπή Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού του Ιδρύματος στη διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα 731 33 Χανιά.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(φιλόλογους ή/και ιστορικούς με ειδίκευση στη νεότερη ελληνική ιστορία). Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν αρχές Μαρτίου του 2022.
Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο (50/100),
την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100). Ο τελικός βαθμός
αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών. Στις εργασίες, που ενδεχομένως ισοβαθμούν,
μοιράζεται ισόποσα το αντίστοιχο βραβείο.
Στους/στις μαθητές/τριες, που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά τον Μάρτιο του 2022, μήνα θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου (παραμονή
του πολιτικού του μνημόσυνου). Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των τριών (3) πρώτων
βραβευομένων μαθητών/τριών και ενός (1) συνοδού θα καλυφθούν από το Ίδρυμα.
Τα βραβεία για τους/τις νικητές/νικήτριες θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως
εξής: Στον/ην πρώτο/η νικητή/τρια 1.500 €, στον/ην δεύτερο/η νικητή/τρια 1000 € και στον/ην τρίτο/η
νικητή/τρια 600 €.
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/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
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προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των
μαθητών/μαθητριών.
Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον μαθητικό διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
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, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους, και όλων όσων
συμμετέχουν.
Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα προκύψει από τον μαθητικό διαγωνισμό να διατίθεται
δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του μαθητικού διαγωνισμού.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του
παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και η χρήση των
έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Θα ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της
μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευθεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας, σύμφωνα με τους
όρους της προκήρυξης.
Τα έργα των μαθητών/μαθητριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει
αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού
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
καταλληλόλητα 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 αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: avatsaki@venizelosfoundation.gr (Υπόψη κυρίας Αργυρώς Βατσάκη), στην ιστοσελίδα http://www.venizelos-foundation.gr,
καθώς και στα γραφεία του Ιδρύματος στα τηλέφωνα 28210-56008, 28210-51555.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
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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’

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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