
                                                                                                          
                                                                                                            ΟΡ 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

    

 

 

       ΘΕΜΑ : «Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ Δήμου πάρτησ με θζμα την Ελληνική 
Επανάςταςη του 1821» 

       ΧΕΣ.  : Σο με αρ. πρωτ. Φ.15/27776/Δ2/9-3-2021 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ 

               
   

 ασ γνωρίηουμε ότι ο Διμοσ πάρτθσ διοργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λακωνίασ και τον φνδεςμο Φιλολόγων Λακωνίασ, μακθτικό 

διαγωνιςμό γραπτοφ δοκιμίου, με αφορμι τον εορταςμό για τθ ςυμπλιρωςθ 200 ετϊν από 

τθν ζναρξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ, που ζχει εγκρικεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. με το ωσ άνω ςχετικό, απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Βϋ 

και Γϋ τάξθσ των Γυμναςίων, κακϊσ και ςε μακθτζσ/τριεσ Βϋ και Γϋ των Γενικϊν Λυκείων του 

Διμου πάρτθσ.  

 Σο κζμα του διαγωνιςμοφ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του Γυμναςίου κα είναι 

ςχετικό με τα ιςτορικά γεγονότα και τα πρόςωπα του Αγϊνα τθσ Επανάςταςθσ και θ ζκταςθ 

του δοκιμίου 400-500 λζξεισ, ενϊ το κζμα του διαγωνιςμοφ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του 

Γενικοφ Λυκείου κα είναι ςχετικό με τουσ ςυμβολιςμοφσ και τισ αξίεσ που ανζδειξε ο 

εκνικοαπελευκερωτικόσ αγϊνασ των Ελλινων του 1821 και θ ζκταςθ του κα είναι μζχρι 600 

λζξεισ. 

Σα κζματα κα επιλζξει τριμελισ επιτροπι του υνδζςμου Φιλολόγων Λακωνίασ, 

που κα ςυγκλθκεί τθν ίδια μζρα του διαγωνιςμοφ για τον ςκοπό αυτό. Η διεξαγωγι του 

διαγωνιςμοφ κα γίνει τθν Πζμπτη 20 Μαΐου 2021 ταυτόχρονα για όλα τα Γυμνάςια και 

Γενικά Λφκεια του Διμου πάρτθσ, ςε δφο διδακτικζσ ώρεσ του ημερήςιου διδακτικοφ 
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κ.κ. Διευκυντζσ και Διευκφντριεσ ςχολικϊν 
Γυμναςίων και Γενικϊν Λυκείων Διμου 

πάρτθσ 
 

Ζδρα τουσ 
 
 
  



προγράμματοσ (5η και 6η ώρα), με ευκφνθ των Διευκυντϊν των ςχολείων και των οικείων 

ςυλλόγων κακθγθτϊν και τιρθςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν για το αδιάβλθτο τθσ 

αξιολόγθςθσ, με επικάλυψθ των ονομάτων των μακθτϊν/τριϊν. 

Σριμελισ επιτροπι του υνδζςμου Φιλολόγων Λακωνίασ κα αξιολογιςει τα γραπτά 

δοκίμια των μακθτϊν και κα επιλζξει τα τρία πρϊτα από κάκε κατθγορία που κα λάβουν 

και τα αντίςτοιχα βραβεία από τον Διμο πάρτθσ, ςε ειδικι εκδιλωςθ που κα οργανωκεί 

αργότερα, και ςφμφωνα με και όλεσ τισ οδθγίεσ υγειονομικισ προςταςίασ. 

Αναλυτικά τα βραβεία είναι: 

 Για το Γυμνάςιο:  

Αϋ Βραβείο: Ζνα Laptop, Βϋ Βραβείο: Ζνα Smartphone, Γϋ Βραβείο: Ζνα 

Tablet. 

 Για το Γενικό Λφκειο:  

Αϋ Βραβείο Ζνα Laptop, Βϋ Βραβείο Ζνα Smartphone, Γϋ Βραβείο Ζνα Tablet. 

Επιςθμαίνεται ότι ο ανωτζρω διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ 

εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 

1. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτον εν λόγω διαγωνιςμό να είναι προαιρετικι 

και να πραγματοποιείται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ και του υλλόγου 

Διδαςκόντων και Διδαςκουςϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ μθ παρακϊλυςθ 

του ςχολικοφ προγράμματοσ και θ αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν. 

2. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτον μακθτικό διαγωνιςμό να γίνεται με τθν 

ενυπόγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων τουσ. 

3. Να τθρείται το κεςμικό πλαίςιο περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν και γονζων/κθδεμόνων, βάςει τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, και να μθν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ βιντεοςκόπθςθ και θ 

μαγνθτοφϊνθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν. 

4. Να μθν προκφπτει από τθ δράςθ με οποιονδιποτε τρόπο άμεςθ διαφιμιςθ 

εταιρειϊν/προϊόντων/φορζων/υπθρεςιϊν. 

5. Η χριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα προκφψει από τον μακθτικό διαγωνιςμό να 

διατίκεται δωρεάν και να είναι ελεφκερο προσ χριςθ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ. 

6. Η δζςμευςθ των ςυντελεςτϊν ότι κα αποςτείλουν ςτο ΙΕΠ με τθν ολοκλιρωςθ του 

προγράμματοσ τον πλιρθ φάκελο αξιολόγθςθσ του μακθτικοφ διαγωνιςμοφ. 



7. Η δζςμευςθ των ςυντελεςτϊν ότι ςτθν περίπτωςθ ζγκριςθσ του διαγωνιςμοφ από το 

Τ.ΠΑΙ.Θ., δεν κα πραγματοποιθκεί μελλοντικι εμπορικι διάκεςθ του παραγόμενου 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, με τθν αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζγκριςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

8. Σα ζργα των μακθτϊν υποβάλλονται προσ κρίςθ μόνο ςτθν αρμόδια επιτροπι 

αξιολόγθςθσ και δεν εντάςςονται ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό του ςχολείου και ςτθν εν 

γζνει αξιολόγθςθ των μακθτϊν.  

 Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μακθτζσ/τριεσ οφείλουν να δθλϊςουν ςτον/ςτθν 

Διευκυντι/τρια τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία φοιτοφν τθν πρόκεςθ ςυμμετοχισ του 

μζχρι τθν Δευτζρα 17 Μαΐου 2021, προςκομίηοντασ και υπεφκυνθ διλωςθ 

γονζα/κθδεμόνα που επιτρζπει τθ ςυμμετοχι τουσ. Οι κ.κ. Διευκυντζσ/τριεσ των ςχολικϊν 

μονάδων, εν ςυνεχεία, κα αποςτείλουν ςυμπλθρωμζνο τον ςυνθμμζνο πίνακα ςτθν 

Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λακωνίασ (Τπ’ όψιν Τπευκφνου χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων) το αργότερο μζχρι τθν Σρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Οι 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των γονζων/κθδεμόνων δεν χρειάηεται να αποςταλοφν ςτθ Δ.Δ.Ε. 

Λακωνίασ, αλλά τθροφνται ςτο αρχείο τθσ ςχολικισ μονάδασ, γεγονόσ όμωσ που 

επιςθμαίνεται ςτο διαβιβαςτικό με το οποίο κα αποςταλοφν ςε αυτι οι πίνακεσ 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςτον διαγωνιςμό.  

ασ παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε ςχετικά τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ 

μακθτζσ των αντίςτοιχων τάξεων τθσ ςχολικισ ςασ μονάδασ.    
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