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ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της

χώρας. Έδρες τους
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 120656/24-9-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/69401/10-6-2021 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ. 48/23-9-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Παιχνίδι και Μαθηματικά» για το σχολικό έτος 2021-2022.
O εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, απευθύνεται σε
μαθητές/τριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικών Σχολείων της χώρας και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1
Απριλίου 2022. Για τη διεξαγωγή του προβλέπεται να διατεθούν οι δυο πρώτες διδακτικές ώρες (08.1510.15).
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από
τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και να υπάρξει πρόνοια
δημιουργικής απασχόλησης για όσα παιδιά δεν θα συμμετάσχουν,

• οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη
γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις
προϋποθέσεις διεξαγωγής διαγωνισμού του,
• για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να μην απαιτείται αγορά εντύπων-εκδόσεων της ΕΜΕ,
• ο διαγωνισμός δεν θα έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση εμπορικών
συμφερόντων,
• 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, 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.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 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 καταλληλόλητα 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 αντιμετώπισης της επιδημικής
κρίσης.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο
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