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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού της ΔΔΕ Πέλλας για μαθητές/τριες Δ.Ε. 
Μακεδονίας και Θράκης– σχ. έτος 2020-21».

         
         Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 133339/Δ2/05-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 8237/12-6-2020 έγγραφό σας και στα συνημμένα σε αυτό,  και 

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 47/01-10-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού 

Διαγωνισμού  με τίτλο «Διακόσια χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η συνεισφορά των Ελλήνων 

της Μακεδονίας και της Θράκης στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα», που διοργανώνει η Διεύθυνσή 

σας για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι  να δοθεί η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να 

γνωρίσουν και να αναδείξουν τον ρόλο και τη συνεισφορά των αγωνιστών της Μακεδονίας και της 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
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Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
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1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. 

Δημόσια και Ιδιωτικά της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας

2.  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας των ανωτέρω ΠΔΕ
(δια των οικείων ΠΔΕ)

3. Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια  
Μακεδονίας και Θράκης
(δια των οικείων ΔΔΕ)
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Θράκης στον Αγώνα του 1821, που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου κράτους στη 

βαλκανική χερσόνησο. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν την Ελληνική Επανάσταση και την 

ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας και των ηρώων της και, μέσω της άσκησης στην ιστορική έρευνα, την 

ανάλυση και τη μελέτη ιστορικών πηγών, αλλά και την εξοικείωση με το αρχειακό υλικό και τη «γλώσσα» 

της ιστορικής αφήγησης, θα αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα τοπικών γεγονότων στην προώθηση της 

συλλογικής αυτογνωσίας.

Οι μαθητές/τριες καλούνται ατομικά εντός ωρολογίου προγράμματος και υπό την επίβλεψη 

ενός/μιας ή δύο εκπαιδευτικών, να συντάξουν ιστορικό δοκίμιο/λογοτεχνικό κείμενο με έκταση 6-12 

σελίδες ή 3.000-6.000 λέξεις, προβάλλοντας τον ρόλο και τη συνεισφορά των αγωνιστών της 

Μακεδονίας και της Θράκης στον Αγώνα του 1821.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών τους έως και τις 31 

Ιανουαρίου 2021. Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Δ.Δ.Ε. Πέλλας 

έως και τις 15 Μαρτίου 2021 στην ταχυδρομική διεύθυνση : Εγνατίας 91, 58200 Έδεσσα ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@dide-pel.sch.gr 

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής 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/ουσών, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τους 

μαθητικούς διαγωνισμούς. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον μαθητικό διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και χωρίς οικονομική επιβάρυνση αυτών.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών 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 οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

6. Η χρήση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού 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 αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 
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8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική  διάθεση του 

παραγόμενου υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

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 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 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες  να απευθύνονται στη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας στο τηλέφωνο 23813-51417 ή στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : mail@dide-pel.sch.gr 

Εσωτερική Διανομή:                                     

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ     
      Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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