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;;;; ΠΡΟΣ: 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ιστορίας της Σχολής Μωραΐτη με τίτλο 

«Ιστορία της Ευρώπης και του Κόσμου (20ος αιώνας)» για μαθητές/-τριες  Δ.Ε.  - σχ. έτος 2018-2019

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 8391/Δ2/21-1-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 27440/11-12-2018 έγγραφό της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας με θέμα «Έγκριση 1ου 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ιστορίας του Γυμνασίου της Σχολής Μωραΐτη» σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 2/17-1-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ιστορίας με τίτλο «Ιστορία της Ευρώπης και του Κόσμου 

(20ος αιώνας)»,  που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ.Ε (Β’, Γ’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου ΓΕ.Λ.) όλης της 

χώρας.

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.)

: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο          : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

---
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της χώρας . Έδρες τους
4. Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία Δ.Ε. της 

χώρας (Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια)
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας).

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Β’ Αθήνας 

6. Σχολή Μωραΐτη
(μέσω της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας)

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


Ο διαγωνισμός έχει στόχο να ενθαρρύνει τους/τις εφήβους να συμμετάσχουν σε ένα ευρύτερο 

διάλογο για την Ιστορία, εμβαθύνοντας στις έννοιες κοινωνική αλλαγή, κουλτούρα και εξέλιξη τεχνών και 

επιστημών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και προαιρετική και θα έχει εκ των προτέρων εξασφαλιστεί η 

σύμφωνη γνώμη γονέων και κηδεμόνων. Ο διαγωνισμός προτείνεται να διεξαχθεί στο Κέντρο 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην οδό Πειραιώς 254 του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού το 

Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στις 10:00. Ο τόπος απονομής βραβείων και επαίνων είναι η Σχολή Μωραΐτη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών/τριών θα πρέπει να συμπληρωθούν έως την Παρασκευή 29 

Μαρτίου 2019 στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:

http://moraitis.edu.gr/school/page/2761/1os-panellinios-diagonismos-istorias 

Κάθε φόρμα συμμετοχής περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου:

Ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο σχολείου και

email επικοινωνίας.

Για κάθε πληροφορία ή απορία μπορείτε να απευθύνεστε στο:

KPapastathopoulou@moraitis.edu.gr  (κ. Κική Παπασταθοπούλου και κ. Βουτσινά 2106795000)

  Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Μαθητικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

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

συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού είναι δωρεάν.

3. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν 

γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

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

εκπαιδευτικών των επιμέρους σχολικών μονάδων και με την άδεια των γονέων και 

κηδεμόνων τους.

5. 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 στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά 

δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993, όπως τροποποιήθηκε από 

τον 4481/1017).

6.  Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός 

του περιεχομένου του διαγωνισμού. 
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Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας».

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.            ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’                                    

3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων                    

5. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ                                                                                  

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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