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                                                                                        ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή  Δ/νση Εκπ/σης Ηπείρου 

             2. Γραφεία Σχολικών  Συμβούλων Δ.Ε. Ιωαννίνων 

                     (μέσω  της Περ/κής  Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου)   

                                                                                                    3. Eφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 

                                                                                                         efaioa@culture.gr 

                

 

 ΘΕΜΑ:   Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού «Μολοσσών Μύθοι»  

  Σχετικό έγγραφο: το με αρ.145455/Δ2/06-09-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

  

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. 37/30-08-2018 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου 

του, εγκρίνεται ο Διαγωνισμός με τίτλο «Μολοσσών Μύθοι» που διοργανώνεται από την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. O Διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης 

και θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 

 Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.) και η 

συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι δωρεάν. 

 Τα έργα των μαθητών 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. 

 Οι σχετικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις-κυρίως στο 

μάθημα της Ιστορίας-προκειμένου να υποστηρίξουν τη διερεύνηση και τον εμπλουτισμό 

του Προγράμματος Σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα υλοποιηθεί με ευθύνη των 

εκπαιδευτικών των επιμέρους σχολικών μονάδων και με την άδεια των γονέων και 
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κηδεμόνων τους. 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν 

αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες 

δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στον ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, 

συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25,τ.Α΄,04.03.1993). 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01 έως 05 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

efaioa@culture.gr είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 452 

21,Ιωάννινα. 

Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και 
την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των 
δημιουργών.          

                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
                                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
 

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

        Εσωτερική διανομή:                
         Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων  
         και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’ 
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