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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 08/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/135824/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

   

                                                                                       ΚΟΙΝ: 
                                  

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης Μαθητικού Διαγωνισμού Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών 
Κειμένων με θέμα «Η ποίηση της Κικής Δημουλά». – σχ. έτος 2020-2021.

        Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 113244/Δ2/01-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 14636/13-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσής σας, και λαμβάνοντας 

υπόψη το με αρ. 42/27-8-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ερμηνευτικής Ανάγνωσης 

Λογοτεχνικών Κειμένων με θέμα «Η ποίηση της Κικής Δημουλά», που συνδιοργανώνεται από τα Λύκεια 

του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού και πρόκειται να διεξαχθεί στις 8 και 9 Μαρτίου 2021 

στις εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Ψυχικό.

Στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος, μπορούν 

να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 

της Αττικής. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να πάρει μέρος με έναν/μία ως πέντε μαθητές/τριες. Κάθε 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. 

Δημόσια και Ιδιωτικά της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ’  Αθήνας, 
Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά

2. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρμοδιότητας όλων των 
ανωτέρω Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(μέσω των οικείων ΔΔΕ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                       ΤΜΗΜΑ Β’ 

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ  Β ΄
-----

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. (Δ.Ε.)

: Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
                             : Μαραγκού Ο. (Ε.Ε) 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)  
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. ΔΔΕ Β΄ Αθήνας
(Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

2. Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών
(μέσω της οικείας ΔΔΕ)

3. Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού
(μέσω της οικείας ΔΔΕ)
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μαθητής/τρια επιλέγει ένα ή περισσότερα ποιήματα, των οποίων η ανάγνωση διαρκεί έως 4 λεπτά και, 

αφού ασκηθεί στην ανάγνωσή του/τους, το/τα παρουσιάζει στον διαγωνισμό. (Α΄ Φάση – 8 Μαρτίου). Οι 

δέκα μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στη Β΄ Φάση (9 

Μαρτίου) και αξιολογούνται εκ νέου, προκειμένου να διακριθούν τρεις, οι οποίοι/ες και βραβεύονται.

Οι σχολικές μονάδες, που προτίθενται να λάβουν μέρος, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση lykeiopc@haef.gr ή στο fax : 210 6727964 μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 

2021, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-

6798208-209.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

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

με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στην διαγωνισμό θα είναι 

προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να 

συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή, με την απαραίτητη δήλωση της συναίνεσης των 

γονέων και κηδεμόνων.

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

σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 

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

4. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών 

εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού.

5. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, 

από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει 

μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

                                                                                                                          Με εντολή Υφυπουργού

Εσωτερική Διανομή:                                                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.           
3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                                   
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης, Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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