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

Μαρούσι, 16-6-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/72124/ΦΔ/73931/Δ1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
----Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spudonpe@minedu.gov.gr
: Β. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Φ. Δεσποίνη
: 210 344 2249
: 210 344 3293

ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της

χώρας. Έδρες τους
2) Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης της χώρας.
Έδρες τους
3) Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
info@hms.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2022-2023»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 72124/10-6-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/64091/01-06-2022 αιτήματος σας και λαμβάνοντας
υπόψη το με αρ. 33/09-06-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2022-2023.
O εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, απευθύνεται σε
μαθητές/τριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων της χώρας και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31
Μαρτίου 2023. Για τη διεξαγωγή του προβλέπεται να διατεθούν οι δυο πρώτες διδακτικές ώρες (08.1510.15).
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 με τις εξής
προϋποθέσεις:
 η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και να υπάρξει πρόνοια
δημιουργικής απασχόλησης για όσα παιδιά δεν θα συμμετάσχουν,

 οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη
γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις
προϋποθέσεις διεξαγωγής διαγωνισμού του,
 για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να μην απαιτείται αγορά εντύπων-εκδόσεων της ΕΜΕ,
 ο διαγωνισμός δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών
συμφερόντων,
 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με τους
κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,
 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που
προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→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’
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. - Tμήμα Α’
Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

