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 H Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρών, το Τπουργείο Εςωτερικών (Μακεδονίασ-Θράκθσ) και το Σμιμα 
Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακών Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ. ςυνδιοργανϊνουν με τθν υποςτιριξθ τθσ 
Ζδρασ Ποντιακών πουδών του Α.Π.Θ. και του Πανελλινιου υνδζςμου Ποντίων Εκπαιδευτικών τον μακθτικό 
Διαγωνιςμό: 
 

Ποντιακόσ Ελληνιςμόσ: μνήμεσ και όνειρα, παρελθόν, παρόν και 
μέλλον 

 
 Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ  όλων των τάξεων νθπιαγωγείων, δθμοτικϊν ςχολείων, Γυμναςίων και 
Λυκείων τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και τθσ Ομογζνειασ, δθμόςιων και ιδιωτικϊν και υλοποιείται με τθν ζγκριςθ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τθσ Ελλάδασ και του Τπουργείου Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και 
Νεολαίασ τθσ Κφπρου. 
 
Βαςικι επιδίωξθ του διαγωνιςμοφ είναι να γνωρίςουν οι μακθτζσ όλων των βακμίδων (από τθν Ελλάδα και τθν 
Ομογζνεια) τον Ποντιακό Ελλθνιςμό και ςυγκεκριμζνα τθν ιςτορία του, τον πολιτιςμό του και τθ ςυμβολι του 
ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ και ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςτικισ τθσ ταυτότθτασ. 
 
(προτεινόμενοι) Θεματικοί άξονεσ διαγωνιςμοφ 

- Η ιςτορία του Πόντου. 
- Η κακθμερινότθτα ςτον κόςμο: ικθ, ζκιμα, τραγοφδια, ενδυμαςίεσ, διατροφι. 
- Η ποντιακι διάλεκτοσ. 
- Οι ποντιακζσ κοινότθτεσ ανά τον κόςμο. 
- Η Παναγία ουμελά και τα μοναςτιρια του Πόντου. 
- Ο Πόντοσ μζςα από εικόνεσ και κείμενα. 
- Η ςυμβολι των Ελλινων του Πόντου ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ. 
- Οι πρόςφυγεσ Ζλλθνεσ του Πόντου του προθγοφμενου αιϊνα και το προςφυγικό πρόβλθμα ςιμερα.  
- Οι Ζλλθνεσ του Πόντου ςιμερα.  
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Κατθγορίεσ δθμιουργιών των μακθτών:   
- Διιγθμα, μυκιςτόρθμα  
- Παραμφκι   
- Ποίθμα  
- Μουςικι ςφνκεςθ (μουςικι ςφνκεςθ ι ολοκλθρωμζνο τραγοφδι ι μελοποίθςθ γνωςτοφ ποιιματοσ, ςτθ 

νεοελλθνικι γλώςςα ι ςτθν ποντιακι διάλεκτο) 
- Εικαςτικό ζργο (ηωγραφιά, αφίςα, ςκίτςο, τριςδιάςτατθ καταςκευι)  
- Σαινία μικροφ μικουσ (μυκοπλαςίασ ι ντοκιμαντζρ) 
- χολικι εφθμερίδα 
- Ιςτοςελίδα ι blog 
- Project 

 
Ποιοι μποροφν να ςυμμετάςχουν: 
Ομάδεσ μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ (όλων των τάξεων των δθμοτικϊν ςχολείων και των νθπιαγωγείων) και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (όλων των τάξεων) δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ Ελλάδασ και τθσ 
Ομογζνειασ (ελλθνικά ςχολεία ι μεμονωμζνα τμιματα που λειτουργοφν ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ). το διαγωνιςμό 
μποροφν να λάβουν μζροσ: 

- ζνα μεμονωμζνο τμιμα ενόσ ςχολείου 
- μια ι περιςςότερεσ τάξεισ ενόσ ςχολείου 
- μια ομάδα μακθτϊν από περιςςότερα τμιματα ι τάξεισ ενόσ ςχολείου 
- ζνασ  μεμονωμζνοσ μακθτισ (ι μακιτρια) 
- δφο ι περιςςότερεσ τάξεισ από διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ζχει αναλάβει τθν παιδαγωγικι κακοδιγθςθ τθσ μακθτικισ ομάδασ ζνασ ι 
περιςςότεροι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ. Άλλθ προχπόκεςθ, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ζγγραφθσ 
ςυγκατάκεςθσ των γονζων των μακθτϊν που αφορά ςτθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό αλλά και ςτθν ανάρτθςθ των 
μακθτικϊν δθμιουργιϊν ςτθν ιςτοςελίδα του διαγωνιςμοφ. Ακόμθ θ Οργανωτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ κεωρεί 
ιδανικι ςυνκικθ τθ ςφμπραξθ ςχολικϊν μονάδων από τθν Ελλάδα και τθν Ομογζνεια με ςκοπό τθ ςυνεργαςία, τθν 
επαφι του μακθτικοφ δυναμικοφ και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθν από κοινοφ υποβολι δθμιουργιϊν. Οι 
ςυμπράξεισ και οι ςυνεργαςίεσ είναι όχι απλά κεμιτζσ, αλλά κρίνεται ότι πρζπει να αποτελοφν ςτόχο και επιδίωξθ 
όλων των εμπλεκόμενων.  
 
ε ποιεσ ώρεσ του ωρολόγιου προγράμματοσ μποροφν να υλοποιθκοφν ςχετικζσ δράςεισ; 
Ο διαγωνιςμόσ προςφζρεται για διακεματικι αξιοποίθςθ ςε όλα ςχεδόν τα γνωςτικά αντικείμενα. το μάκθμα τθσ 
ιςτορίασ (αρχαίοι αποικιςμοί, βυηάντιο και νεότερθ ιςτορία), ςτα γλωςςικά μακιματα των δφο βακμίδων (ο Πόντοσ 
ςτθ λογοτεχνία, εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ, διάλεκτοι), ςτθ φυςικι αγωγι (ποντιακοί χοροί), ςτα εικαςτικά (εικαςτικζσ 
δθμιουργίεσ), ςτθ μουςικι (ποντιακά τραγοφδια), ςτθν Πλθροφορικι (ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο, 
δθμιουργία παρουςιάςεων, δθμιουργία ιςτότοπου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, κα μποροφςαν να υλοποιιςουν 
ζνα ολοκλθρωμζνο πολιτιςτικό πρόγραμμα για τον Πόντο (ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ ι διακεματικά ςε όλα τα 
γνωςτικά αντικείμενα) ι να υλοποιιςουν μεμονωμζνεσ δράςεισ (για παράδειγμα: γνωρίηω τουσ ποντιακοφσ χοροφσ, 
μακαίνω τθν ποντιακι κουηίνα, θ ποντιακι γλϊςςα και θ ςχζςθ τθσ με τα αρχαία ελλθνικά κλπ).  
 
Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςμόσ ξεκινάει ςτισ 13 επτεμβρίου 2021 και λιγει ςτισ 8 Απριλίου του 2022.  
Σον Μάιο του 2022 κα ανακοινωκοφν τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ και οι καλφτερεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ κα 
βραβευκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ (που κα πραγματοποιθκεί τον Οκτώβριο ι τον Νοζμβριο του 2022 ςτθ 
Θεςςαλονίκθ, ςτθν αίκουςα τελετών του ΑΠΘ ι ςτθν αίκουςα τελετών του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ). 
 
Πρζπει να δθλώςουν ςυμμετοχι όςα ςχολεία ενδιαφζρονται; 
Σα ςχολεία που κζλουν να λάβουν μζροσ κα πρζπει να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ με ζνα απλό email ςτο 
pontosedu@gmail.com ωσ τισ 30  Νοεμβρίου  2021. Θα λάβουν πίςω το λινκ μιασ θλεκτρονικισ φόρμασ ςυμμετοχισ.  
 
 
 

mailto:pontosedu@gmail.com
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Τπάρχουν κάποιεσ προχποκζςεισ ι τεχνικά  χαρακτθριςτικά για τισ μακθτικζσ δθμιουργίεσ; 
1 Η χρονικι διάρκεια για τθν ταινία μικροφ μικουσ είναι μζχρι 10 λεπτά και ς’ αυτι  δεν περιλαμβάνονται οι τίτλοι 
αρχισ και τζλουσ. ε περίπτωςθ που θ γλϊςςα τθσ ταινίασ ι του ντοκιμαντζρ είναι θ ποντιακι διάλεκτοσ, κα 
υπάρχουν και υπότιτλοι ςτθ νεοελλθνικι. 
2.Για να γίνει δεκτι μια ταινία ςτθν κατθγορία ντοκιμαντζρ, είναι απαραίτθτο να μθν είναι μόνο μια ψθφιακι 
αφιγθςθ (φωτογραφίεσ, αποςπάςματα βίντεο, μακθτζσ αφθγθτζσ) αλλά να περιλαμβάνει ζρευνα, ςυνεντεφξεισ, 
επαφι με ιςτορικά αρχεία κλπ.  
3.Διιγθμα, μυκιςτόρθμα, χωρίσ περιοριςμό ςτισ λζξεισ. ε περίπτωςθ που είναι γραμμζνο ςτθν ποντιακι διάλεκτο, 
κα υπάρχει και μεταφορά ςτθ νεοελλθνικι.  
4.Παραμφκι, χωρίσ περιοριςμό ςτισ λζξεισ, εικονογραφθμζνο ι μθ. ε περίπτωςθ που είναι γραμμζνο ςτθν ποντιακι 
διάλεκτο, κα υπάρχει και μεταφορά ςτθ νεοελλθνικι.  
5.Ποίθμα, χωρίσ περιοριςμό ςτισ λζξεισ. ε περίπτωςθ που είναι γραμμζνο ςτθν ποντιακι διάλεκτο, κα υπάρχει και 
μεταφορά ςτθ νεοελλθνικι.  
6.Πρωτότυπθ μουςικι ςφνκεςθ: μουςικι ςφνκεςθ ι ολοκλθρωμζνο τραγοφδι, δθλαδι μουςικι ςφνκεςθ και ςτίχοι ι 
απλϊσ μελοποίθςθ γνωςτοφ ποιιματοσ. ε περίπτωςθ που είναι γραμμζνο ςτθν ποντιακι διάλεκτο, κα υπάρχει και 
μεταφορά ςτθ νεοελλθνικι.  
7.Αφίςα, χωρίσ περιοριςμό ςτο μζγεκοσ.  
8.Ηωγραφιά, χωρίσ περιοριςμό ςτο μζγεκοσ, με οποιαδιποτε τεχνικι ι υλικό.  
9.κίτςο, χωρίσ περιοριςμό ςτο μζγεκοσ.  
10.χολικι εφθμερίδα (τουλάχιςτον 8 ςελίδεσ) 
11.Project (ςτθν κατθγορία αυτι οι όποιεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ κα ςυνοδεφονται με ζνα αρχείο που κα 
περιγράφει το project, τθ φιλοςοφία του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, τθν ακολουκοφμενθ μεκοδολογία, τισ 
δράςεισ που υλοποιικθκαν, τα αποτελζςματα, τθ διάχυςθ ςτο ςχολείο και τθν τοπικι κοινωνία κλπ) 
 
 
Πώσ κα υποβλθκοφν οι μακθτικζσ δθμιουργίεσ; 
ΜΟΝΟ θλεκτρονικά. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςτείλουν θλεκτρονικά ωσ τισ 8 Απριλίου 2022 (ςτο 
pontosedu@gmail.com) : 
-διαβιβαςτικό του ςχολείου (ςε word) όπου κα αναγράφονται οι μακθτικζσ δθμιουργίεσ που υποβάλλονται κακϊσ 
και αναλυτικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων για ΚΑΘΕ κατθγορία (οι διοργανωτζσ κα προωκιςουν ςτα ςχολεία 
πρότυπο ζντυπο διαβιβαςτικοφ) 
-βεβαίωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ότι διατθρεί ςτο αρχείο τθσ τα ζντυπα ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ των γονζων (τα 
ζντυπα κα προωκθκοφν από τουσ διοργανωτζσ ςτα ςχολεία μετά τθν εγγραφι τουσ ςτον διαγωνιςμό) 
-τισ μακθτικζσ δθμιουργίεσ (τα μεγάλα αρχεία που ξεπερνοφν το 1Mb κα ςτζλνονται μζςω wetransfer).  
Ειδικότερα για τισ ταινίεσ, οι δθμιουργοί κα αναρτιςουν ςτο διαδίκτυο τισ ταινίεσ τουσ (ςτο  Φωτόδεντρο i-create, το 
Πανελλινιο Αποκετιριο Μακθτικϊν Δθμιουργιϊν τθσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ για τθν Πρωτοβάκμια και τθ 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ: http://photodentro.edu.gr/i-create/) και όπου αλλοφ επικυμοφν και κα αποςτείλουν 
ςτουσ διοργανωτζσ ΜΟΝΟ το λινκ αυτισ τθσ ανάρτθςθσ. Οι ταινίεσ που κα διακρίνονται, κα παίρνουν μετά τθν 
ανάρτθςθ τθ ςφραγίδα ποιότθτασ i-create. (θ ανάρτθςθ ςτο Φωτόδεντρο αφορά εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ 
μονάδεσ που ζχουν λογαριαςμό ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν αφορά τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ τθσ Κφπρου). 
Παρακαλοφμε τα αρχεία που κα υποβάλλονται να περιλαμβάνουν ςτθν ονομαςία τουσ με κεφαλαία γράμματα 
πρϊτα τθν κατθγορία (π.χ. ΠΟΙΗΜΑ) και μετά το όνομα του ςχολείου  
 Παράδειγμα: ΔΙΗΓΗΜΑ_ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 25ο ΓΤΜΝΑΙΟ_Γ ΣΑΞΗ 
 
 
τθν τελικι εκδιλωςθ βράβευςθσ, κα υπάρχουν ξεχωριςτά βραβεία για τθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ και ανά κατθγορία δθμιουργίασ (ποίθςθ, λογοτεχνία, ταινία κλπ). Σα βραβεία δεν είναι χρθματικά, 
αλλά ζντυποι ζπαινοι.  
 
Ποιοι κα αξιολογιςουν τα μακθτικά ζργα; 
Οι επιτροπζσ που κα αξιολογιςουν τα ζργα ανά κατθγορία, κα οριςτοφν από τουσ φορείσ που ςυνδιοργανϊνουν τον 
διαγωνιςμό. Θα δοκοφν ξεχωριςτά βραβεία για κάκε κατθγορία του διαγωνιςμοφ και για κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ 

mailto:pontosedu@gmail.com
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ενϊ ο αρικμόσ των βραβείων ανά κατθγορία εξαρτάται από τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ (και πάντωσ δε κα 
ξεπερνοφν τα 10 ανά υποκατθγορία βράβευςθσ).  
 
Τπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρζπει να προςζξουν οι ςχολικζσ μονάδεσ; 
Εκτόσ από τθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και τθν αυτονόθτθ υποχρζωςθ των ςυμμετεχόντων να υποβάλλουν 
αυκεντικά ζργα που δεν αποτελοφν προϊόν αντιγραφισ, δεν υπάρχουν άλλοι περιοριςμοί.  
Μια ςχολικι μονάδα μπορεί να ςυμμετάςχει με όςα ζργα επικυμεί και ςε όςεσ κατθγορίεσ επιλζξει. τον διαγωνιςμό 
μποροφν να ςυμμετάςχουν και εκπρόκεςμεσ δθμιουργίεσ του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ, δθμιουργίεσ δθλαδι 
που ολοκλθρϊκθκαν μετά τισ θμερομθνίεσ λιξθσ του περςινοφ προγράμματοσ. Σα ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν 
ςτον διαγωνιςμό, ζχουν δικαίωμα να αναρτιςουν τισ όποιεσ δθμιουργίεσ τουσ ςτο διαδίκτυο ακόμθ και πριν τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςισ τουσ. Διευκρινίηουμε ακόμθ ότι για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων των μακθτών. Σα ζντυπα τθσ ζγγραφθσ ςυγκατάκεςθσ (που κα λάβουν τα 
ςχολεία μετά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ τουσ) δε κα ςταλοφν ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, αλλά κα διατθρθκοφν ςτο αρχείο των ςχολείων, ενϊ ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι κα ςταλεί μόνο 
ςκαναριςμζνθ βεβαίωςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθ διατιρθςθ αυτϊν των εγκρίςεων ςτο αρχείο 
του ςχολείου. Σζλοσ, αν οι δθμιουργίεσ είναι οπτικοακουςτικζσ, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί υλικό άλλων 
δθμιουργϊν χωρίσ τθν άδειά τουσ ι τθν άδεια τθσ ΑΕΠΙ. θμειϊνουμε τζλοσ ότι βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ (ψθφιακζσ) 
κα λάβουν όλοι οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί και επαίνουσ ςυμμετοχισ (ψθφιακοφσ) όλοι οι μακθτζσ.  
Ενςτάςεισ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων μποροφν να υποβλθκοφν ΜΟΝΟ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ (τα 
όργανα διοίκθςισ τουσ) και μποροφν να αναφζρονται ΜΟΝΟ ςε παραβίαςθ όρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και όχι 
ςτα αποτελζςματα τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των μακθτικϊν δθμιουργιϊν. Η επιτροπι αξιολόγθςθσ δε κα ςυντάξει 
περιγραφικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για κάκε μακθτικι δθμιουργία οφτε κα ανακοινϊςει αξιολογικι κατάταξθ όλων 
των μακθτικϊν δθμιουργιϊν.  
 
θμειϊνεται τζλοσ ότι: 
α)  Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν είναι προαιρετικι και δεν ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ  για τουσ/τισ 
μακθτζσ/-ιτριεσ ι το ςχολείο 
 
β) Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των ζργων αφοροφν: 
-ςτθ ςυνάφεια των μακθτικϊν δθμιουργιϊν με το κζμα του διαγωνιςμοφ 
-ςτθν αρτιότθτα των μακθτικϊν ζργων 
-ςτα μθνφματα των δθμιουργϊν 
-ςτθν πρωτοτυπία 
-ςτθν τιρθςθ των ειδικϊν όρων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ 
-ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν 
-ςτθν ποιότθτα του υποβλθκζντοσ ζργου: εικαςτικι (για τα εικαςτικά ζργα) ι φιλολογικι (για τα λογοτεχνικά ζργα) ι 
οπτικοακουςτικι (για τισ ταινίεσ, τισ μουςικζσ ςυνκζςεισ και τισ ψθφιακζσ δθμιουργίεσ)  
 
γ) Η επιτροπι αξιολόγθςθσ των ζργων κα περιλαμβάνει: μουςικοφσ (του Μουςικοφ χολείου ερρϊν ι των 
Διευκφνςεων Π.Ε. & Δ. Ε. ερρϊν), φιλολόγουσ (του υνδζςμου Φιλολόγων ερρϊν ι τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. ερρϊν), 
εκπαιδευτικοφσ πλθροφορικισ (τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν, υντονιςτζσ Εκπ. Ζργου  του 
4ου ΠΕΚΕ Κ. Μακεδονίασ και του υλλόγου Εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ ερρϊν), εκπαιδευτικοφσ με εμπειρία 
ςτθν κινθματογραφικι παιδεία (του Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ.), 
εικαςτικοφσ (του Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου ΑΡΣΙΟ ερρϊν και τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ερρϊν), 
ςτελζχθ τθσ Ζδρασ Ποντιακϊν πουδϊν του ΑΠΘ και εκπαιδευτικοφσ/μζλθ του Πανελλινιου υνδζςμου Ποντίων 
Εκπαιδευτικϊν και τθσ Εφξεινου Λζςχθσ Ποντίων ερρϊν.  Η ακριβισ ςφνκεςθ κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
τον Μάρτιο του 2021.  
 
δ) Οι φορείσ  διοργάνωςθσ αναλαμβάνουν όλθ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ και κα διαςφαλίςουν τα 
προςωπικά δεδομζνα των δθμιουργϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
ε) Ο προτεινόμενοσ διαγωνιςμόσ δεν εμπλζκεται με τθν προϊκθςθ εμπορικϊν προϊόντων,  κακϊσ και με τθ διάκεςθ, 
δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ υλικοφ (εντφπου και μθ). 



Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco 

 

 

Υποσργείο Παιδείας και Θρηζκεσμάηων ηης Ελλάδας 

Υποσργείο Παιδείας, Πολιηιζμού, Αθληηιζμού και Νεολαίας ηης Κύπροσ 
 

 
ςτ) Δεν κα υπάρξουν ζςοδα για τουσ  φορείσ που προκθρφςςουν τον διαγωνιςμό ι για άλλον, από τα υποβλθκζντα 
ζργα (με εμπορία ι διαφιμιςθ κ.λπ.) και θ χριςθ των ζργων κα γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 
 
η) τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ κα δθμοςιευτοφν μόνο τα διακρικζντα ζργα των μακθτϊν/-τριϊν από τουσ 
φορείσ διοργάνωςθσ του διαγωνιςμοφ  (για τθν ανάρτθςθ κα ζχει προθγουμζνωσ εξαςφαλιςτεί θ ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν) 
θ) Ο ςχεδιαςμόσ του διαγωνιςμοφ προβλζπει διαδικαςίεσ αποτίμθςισ του από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ 
(που κα γίνει μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ) 
 
χεδιαςτισ διαγωνιςμοφ: Ποφλιοσ Ιωάννθσ, εκπαιδευτικόσ, Τπεφκυνοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. ερρϊν 
 
Οργανωτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ: 
 

Καραβαςίλθσ Ιωάννθσ, Δ/ντισ Π.Ε.  ερρϊν, mail@dipe.ser.sch.gr, 2321047502 
Ποφλιοσ Ιωάννθσ, εκπαιδευτικόσ, Τπεφκυνοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων Π.Ε. ερρϊν, 2321047515,       

 pontosedu@gmail.com  
αμολαδάσ Ιωάννθσ, Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ  Πλθροφορικισ Π.Ε. ερρϊν, ioannis@samoladas.gr, 
2321047513 
Παπαδθμθτρίου οφία, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 2103443820,  sofipapadi@minedu.gov.gr  

       Θεοδωρίδθσ Ανδρζασ, Πρϊτοσ Λειτουργόσ Εκπαίδευςθσ (Τπουργείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και 
Νεολαίασ τθσ Κφπρου), atheodoridis@schools.ac.cy,  (00357)25800910 

 
 
 

Ο Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν (αρμόδιοσ για κζματα Μακεδονίασ-Θράκθσ) 
 
 
 

ταφροσ Ακ. Καλαφάτθσ 
 
 
 

Ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ερρϊν 

 
 
 

Η προϊςταμζνθ του Σμιματοσ 
Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και 

Ψθφιακϊν Μζςων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
 

Ιωάννθσ Καραβαςίλθσ οφία Παπαδθμθτρίου 
 

 
 

           

mailto:mail@dipe.ser.sch.gr
mailto:pontosedu@gmail.com
mailto:ioannis@samoladas.gr
mailto:sofipapadi@minedu.gov.gr
mailto:atheodoridis@schools.ac.cy

