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Αρ.πρωτ.Φ.14/171379/ ΕΠΕ/187333/Δ1

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης
Κολοκοτρώνη 22, 56430
Σταυρούπολη
Mail: diagonismosparamythiou@gmail.com

ΘΕΜΑ : «Έγκριση διαγωνισμών «Κάνε μια ευχή» και «Στους μαγικούς καθρέφτες του
κόσμου».
Σχετ. έγγραφο: 171379/12-10-2018/Δ1
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ.14Α /109272/29-6-2018/Δ1 έγγραφό σας, σχετικά με
το αίτημα έγκρισης των διαγωνισμών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με
τίτλο α) 3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα «Κάνε μια ευχή,
είπε ο καθρέφτης» και β) 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιών από
εκπαιδευτικούς με θέμα «Στους μαγικούς καθρέφτες του κόσμου» σας γνωστοποιούμε
ότι σύμφωνα με την αρ. 47/11-10-2018 Πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας εγκρίνεται
ως προς την παιδαγωγική και επιστημονική του καταλληλότητα καθώς οι εν λόγω
διαγωνισμοί προάγουν τη δημιουργική σκέψη και φαντασία, ενώ παράλληλα ενισχύουν
την αφηγηματική ικανότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Ωστόσο επισημαίνουμε ότι η υλοποίησή τους θα πρέπει να γίνει υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω
διαγωνισμούς θα γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων των
εμπλεκόμενων φορέων).
β) Η διαδικασία συγγραφής των παραμυθιών από τους /τις μαθητές/τριες να μην
επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την

εμπλουτίζει ή /και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο
πρόγραμμα Σπουδών.
γ) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, με τη σύμφωνη γνώμη των
γονέων/κηδεμόνων και με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δέχονται να δημοσιευθούν τα έργα
των μαθητών σε ηλεκτρονικό μέσο.
δ) Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης.
ε) Δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες /ουσες.
στ) Οι υπεύθυνοι φορείς αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης και θα εξασφαλίσουν
τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα.
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