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                                Γ. Μέττα              
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   ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ»

                   ΥΠΟΨΗ Δ/ΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ

              dgymnase@lfh.gr

Θέμα: «Έγκριση του Διαγωνισμού Μαθηματικής Στρατηγικής και Αλγοριθμικής Σκέψης για το σχολικό έτος 
2019-20»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 124728/2-8-19 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση του από 24-6-19 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του Διαγωνισμού Μαθηματικής 
Στρατηγικής και Αλγοριθμικής Σκέψης, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, σας γνωρίζουμε ότι 
σύμφωνα με τη με αρ. 32/01-08-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό 
έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή γίνεται με ευθύνη των μαθητών/μαθητριών και των γονέων και κηδεμόνων τους και δεν 
εμπλέκεται το σχολείο,

• να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες μαθητές/-τριες, 
• οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και 

κηδεμόνων τους,
• δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού,
• 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/ουσών  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://edu-gate.minedu.gov.gr/ → 
Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2019-20 → Διαγωνισμοί.

                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
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