
 ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού ο οποίος απευθύνεται σε  
εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και  του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 
Συγγραφής Παραμυθιού ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 
Σχολείων με κοινό θέμα «Η μελωδία της ελπίδας» για το σχολικό έτος 2020-2021».

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 169423/14-12-2020/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. Φ14Α/47118 & 47120/16-4-2020  αιτημάτων σας και λαμβάνοντας υπόψη 

το με αρ. 28/05-06-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού 

για εκπαιδευτικούς και  του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού με κοινό 

θέμα «Η μελωδία της ελπίδας» για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι εν λόγω Διαγωνισμοί, διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με  το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και το Δημοτικό Σχολείο Λητής και  

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπαίδευσης και μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 

Σχολείων αντίστοιχα.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από 

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

. 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

                                       

   Μαρούσι, 15-12-2020
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/169423/ΦΔ/169810/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες       : Φ. Δεσποίνη 
Τηλέφωνο            : 210 344 3293 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης
            Υπόψη κ. Βιργινίας Αρβανιτίδου
        diagomismosparamythiou@gmail.com

ΚOIN:  Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε.
(δια των οικείων Δ/νσεων)

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


1.Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω διαγωνισμούς θα γίνει με τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών στους διαγωνισμούς θα είναι προαιρετική, 

υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της 

ατομική συμμετοχή. 

3. Η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων

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

πλαισίου-περιεχομένου των διαγωνισμών. 

5. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τους διαγωνισμούς ή για άλλον, από τα 

υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς». 

Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές μόνο ομαδικές συμμετοχές (οι ομάδες δύνανται να αποτελούνται από 

τρία ή περισσότερα παιδιά, χωρίς περιορισμό στον μέγιστο αριθμό). Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να 

υποβάλει το μέγιστο δύο συμμετοχές σε κάθε κατηγορία (τέσσερις κατηγορίες: μαθητές και μαθήτριες 

Νηπιαγωγείου, Α’ & Β’ τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Γ’ & Δ’ τάξεων Δημοτικού, Ε’ & Στ’ τάξεων Δημοτικού). 

Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και τα σχολεία 

που εκπροσωπούν, θα λάβουν έπαινο. Τα παραμύθια που θα διακριθούν θα εκδοθούν σε μορφή ψηφιακού 

βιβλίου (e-book) από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού έχει ως εξής: 

31-10-2020 έως 28-4-2021: συγγραφή παραμυθιών και υποβολή των κειμένων. 

29-4-2021 έως 21-5-2021: αξιολόγηση των υποβληθέντων παραμυθιών. 

7-6-2021: ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 

επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων 

έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής 

κρίσης.



Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί

          
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:  Γραφείο Υφυπουργού
                                           Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
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