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                                                                                ΠΡΟΣ: 

 

                                                                                ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Χαρτών «Ο Χάρτης του μελλοντικού μου κόσμου»

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 41386/Δ2/9-4-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε αίτημα της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας και λαμβάνοντας 

υπόψη το με αρ. 17/8-4-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας ενημερώνουμε ότι 

εγκρίνουμε την συμμετοχή μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια) στον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Χαρτών για το 

σχολικό έτος 2020-21, ο οποίος διοργανώνεται από τη Διεθνή Χαρτογραφική Ένωση, μέσω της ειδικής 

επιτροπής για τη χαρτογραφία για παιδιά.

Το θέμα του διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του 30ου Διεθνούς Συνεδρίου 

Χαρτογραφίας (Φλωρεντία, Ιταλία 14 -18 Δεκεμβρίου 2021 https://icaci.org/icc2021/), είναι «Ο 

χάρτης του μελλοντικού μου κόσμου» (απόδοση από τον πρωτότυπο τίτλο στα αγγλικά "A map of 

my future world") και απευθύνεται στις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
                                 Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
                                 210-3443272 (Δ.Ε.)

  210-3443273 (Δ.Ε.)
  210-3442933 (Ε.Α.Ε.)

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις   Π.Ε. και Δ.Ε.  
της χώρας 

2. Διευθύνσεις  Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
3. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της 

χώρας
        (μέσω των οικείων Δ/νσεων)
 

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία 
Ελλάδας
boutoura@auth.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
-----
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α. κάτω των 6 ετών,

β. μεταξύ 6-8 ετών,

γ. μεταξύ 9-12 ετών,

δ. μεταξύ 13-15 ετών.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να προωθήσει τη δημιουργική αναπαράσταση του κόσμου από τα 

παιδιά και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βελτιώσουν τη χαρτογραφική παιδεία τους και να 

αποκτήσουν συνειδητή σχέση με το περιβάλλον. 

Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό ορίζεται η Τετάρτη 30 
Ιουνίου 2021.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού με αναλυτικές  πληροφορίες για τη συμμετοχή. 

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 σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 
Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 
προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.  
3. Η υλοποίηση του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
4. 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.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει 
τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί 
με ευθύνη των διοργανωτών και της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 
των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, και 
αφού εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων των 
μαθητών/τριών για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό και για την 
παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο 
μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

8. Τα έργα των μαθητών και μαθητριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια 
επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου 
και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών. 

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο με τον απολογισμό και τα παιδαγωγικά - διδακτικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.



10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω διαγωνισμού από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

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 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.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα 
γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συν.: Ένα (01) ηλεκτρονικό αρχείο

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

                                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
10. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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