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ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης του Μαθητικού Διαγωνισμού «Μολοσσών Μύθοι» – σχ. έτος 2019-

2020.

         Σχετικά έγγραφα: το με αρ. πρ. 4129/Δ2/13-01-2020 και 191189/Δ2/4-12-2019 εισερχόμενα 

         έγγραφα του οικείου Υπουργείου.

       Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/154048/106978/1461/28-6-2019 έγγραφό σας 

και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 49/29-11-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με το οποίο δίδεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό 

έτος 2019-2020 τη διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού «Μολοσσών Μύθοι», που απευθύνεται σε 

μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίων και της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τους μύθους του τόπου 

τους και η εισαγωγή τους στην διαδικασία της έρευνας και της αξιολόγησης της ιστορικής – 

αρχαιογνωστικής πληροφορίας. Θα υλοποιηθεί σε τέσσερα (4) στάδια από αρχαιολόγους της Εφορείας 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 

  Κατσάνου Ζ.          
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

: 210-34.43.314
Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Ηπείρου.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας.

3. Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια 
αρμοδιότητας των ανωτέρω Δ.Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
efaioa@culture.gr 
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Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς για τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

εντός τάξης, ενώ συνολικά θα διαρκέσει 3-4 μήνες, στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις 

ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει κατά 

τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστοτόπων του εμπλεκομένου φορέα).

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η 

καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του/της ατομική 

συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση.

3. Είτε η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος είτε γίνεται εντός, η 

προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία 

των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, 

σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

5. Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού.

6. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης – αποτίμησης του διαγωνισμού θα 

κοινοποιηθούν στο Ι.Ε.Π.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση : efaioa@culture.gr 

Εσωτερική Διανομή:                                                    
1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                                  

  Με εντολή Υφυπουργού
     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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