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ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: stmuseum@upatras.gr
Υπόψη κ. Βιτωράτου Ε.

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής, με θέμα: «Κολλημένος στο
διαδίκτυο; Ποτέ!».
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 2184347/Δ2/12-12-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με την έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Δημιουργικής Γραφής με θέμα : «Κολλημένος στο Διαδίκτυο; Ποτέ!» και λαμβάνοντας υπόψη το με
αρ.πρ.50/07-12-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται , για
το σχολικό έτος 2017-2018, η διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για τους μαθητές/τριες του
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου , με προϋπόθεση την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, όπως
ακριβώς υπεβλήθησαν στο Ι.Ε.Π., και συγκεκριμένα :
1) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-τριες.
Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας θα αναλάβει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού
χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για το Μουσείο ή για οποιονδήποτε άλλον από τα έργα
που θα υποβληθούν, ενώ η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
2) Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας να εξασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα
πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
3) Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη
γνώμη των γονέων και κηδεμόνων . Η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων απαιτείται επίσης
και για τη δημοσίευση-δημοσιοποίηση του έργου στην υλοποίηση του οποίου θα συμμετάσχουν.
5) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με κανέναν τρόπο με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς
και με τη διάθεση, διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται
ως διαφημιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.
6) Η αξιολόγηση των έργων να γίνει με τρόπο διαφανή και να στηριχθεί στα παρακάτω κριτήρια:
 Συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού  Ποιότητα κειμένου  Πλοκή  Ποιότητα εικονογράφησης
 Δημιουργικότητα  Πρωτοτυπία.
7) Η τυχόν διαγραφή της συμμετοχής μιας εκ των διαγωνιζόμενων ομάδων να γίνεται με έγγραφη
αιτιολόγηση κατά τη φάση της αποτίμησης.
8) Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών να μην λαμβάνονται υπόψη στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/- τριών.
Συν: 5 αρχεία
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ ‘
2.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ ‘

