
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής 
Παραμυθιού με θέμα: «Να σου πω μια παροιμία;…» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και με το 
Δημοτικό Σχολείο Λητής, ο οποίος απευθύνεται στους/τις μαθητές/-ήτριες νηπιαγωγείου και 
όλων των τάξεων δημοτικού σχολείου, γενικής αγωγής και εκπαίδευσης, όλων των σχολικών 
μονάδων της χώρας, των ομογενειακών σχολείων και των τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας που λειτουργούν σε ευρωπαϊκές χώρες, για το σχολικό έτος 2021-2022»

Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 12800/8-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/65271/5-6-2021 έγγραφό σας, σχετικά με την έγκριση του 6ου 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: «Να σου πω μια παροιμία;…» για 

το σχολικό έτος 2021-2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων 

δημοτικού σχολείου, γενικής αγωγής και εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, των 

ομογενειακών σχολείων και των τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, σας γνωστοποιούμε ότι 

σύμφωνα με το υπ’ αρ. 53/07-10-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται 

αποδεκτό με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό, με τη σύμφωνη γνώμη 

της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
-----

                                                   

   Μαρούσι,    13-10-2021
 Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/128000/ΦΔ/129674/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Δεσποίνη
Τηλέφωνο : 210 344 3293

ΠΡΟΣ:  1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.

              2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
              3) Δημοτικά Σχολεία της χώρας
               (μέσω  των οικείων Δ/νσεων)
              4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
 

ΚΟΙΝ:  Δ/νση ΠΕ Δυτικής  Θεσσαλονίκης
   Υπόψη κ. Βιργινίας Αρβανιτίδου 

    diagonismosparamythiou@gmail.com
      mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr



2. την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών για τη συμμετοχή τους 

στον διαγωνισμό, 

3. την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων έργων 

των μαθητών/-τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο, σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης, 

4. την τήρηση του θεσμικού πλαισίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, 

5. η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό εντός του ωρολογίου 

προγράμματος να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, 

6. να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 

μαθητών/τριών παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών, 

7. η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή 

βράβευσης) να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία για τις εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές, 

8. να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών, 

9. τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον 

πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών 

σχεδιασμών 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.

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.

Συν. Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε

                                                                              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’ 
                                     Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’         

                                     Διεύθυνση  Παιδείας  Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
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