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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του Δήμου Γαλατσίου για έγκριση διαγωνισμού Παραμυθιού  για τις σχολικές 
μονάδες της  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 28-6-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 39/06-
09-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του μαθητικού διαγωνισμού του Δήμου Γαλατσίου  με θέμα: «Μια φορά και ένα καιρό ήταν 
μια μέλισσα» , που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης ,   γίνεται αποδεκτό 
για το σχολικό έτος 2018-19 με τις εξής προϋποθέσεις: 
 
α) Η συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμό να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου αυτής. 

β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 

γ) Ο διαγωνισμός να πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις  μαθητές/τριες και χωρίς 

να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

δ) 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. 

ε) Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού». 
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