
 
         
                   

                                                              Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                         
                                                            Βαθμός Ασφαλείας:

       Nα διατηρηθεί μέχρι:
       Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

                               Μαρούσι,         19 -11-2018      
                Μαρούσι,                  Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/197686/Δ2

                        
                      

                       

                                                                                      

                                                                            
                                                                           ΠΡΟΣ:  
ΠΡΟΣ:                                                                

                                                                            ΚΟΙΝ:  1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις Π.Ε. και  Δ.Ε.
              της χώρας. Έδρες  τους.

   2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της  χώρας.                                                                                  
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας            

                                                                                        (μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας)

       
ΘΕΜΑ:   Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού έκφρασης και δημιουργίας με θέμα τον     

Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο στο πλαίσιο του θεσμού «Ευγένεια 2019».
     Σχετικό έγγραφο: το με αρ.186269 /Δ2,Δ1/02-11-2018  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

            Απαντώντας στο με αρ.πρ.306/13-06-2018 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 
51/25-10-2018 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το 
οποίο δίνεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού 
Διαγωνισμού έκφρασης και δημιουργίας με θέμα τον Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο ο οποίος 
διοργανώνεται από το Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης 
Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς και απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα: Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, ενώ ο Διαγωνισμός Ποίησης και Λογοτεχνίας, καθώς 
και ο Διαγωνισμός Δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και 
Λυκείου. 
      Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός 
ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου υπό τις εξής προϋποθέσεις:
       α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται 
να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική 
ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή 
φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και 
της διασύνδεσης σχολείου και των κοινωνικών φορέων,
       β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική,
        γ) Τα έργα όλων των μαθητών/τριών θα αποσταλούν απευθείας στην επιτροπή, κατά τα 
οριζόμενα από την Προκήρυξη, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού 
προσωπικού του σχολείου,

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Β’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----
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Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς
Προκόπειο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο
polidynamo@imkal.gr
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        δ) Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλμένων και 
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της 
οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία για τη διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών 
δικαιωμάτων,
         ε) Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης μπορεί να 
υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού  πλαισίου, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για εκείνους/-ες.
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στoν ιστότοπο: www.imkal.gr

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

                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
      

Εσωτερική διανομή: 

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’       
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’     

         4.     Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄       
5.     Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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