4th Spelling Bee Competition for Middle School Students
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022
Προκήρυξη 4ου Διαγωνισμού ορθογραφίας και παραγωγής λόγου στην αγγλική
γλώσσα
Το τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» προκηρύσσει, για τη σχολική χρονιά 2021-2022,
έναν διαγωνισμό ορθογραφίας λέξεων και παραγωγής προτάσεων για μαθητές από όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός έχει παιγνιώδη μορφή, ομαδικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί καμία προετοιμασία.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές που συμμετέχουν αγαπούν την αγγλική γλώσσα και ενθαρρύνονται να:
• επικοινωνήσουν με συνομήλικους με κοινά ενδιαφέροντα
• καλλιεργήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες του δημόσιου λόγου
• κατανοούν βασικές έννοιες σε ένα σύντομο κείμενο
• γνωρίζουν βασικούς κανόνες εκφοράς του αγγλικού αλφαβήτου, της ορθογραφίας και της
ετυμολογίας
• παράγουν προτάσεις με απλή δομή
• συνεργάζονται αρμονικά για έναν ομαδικό στόχο

•

λειτουργήσουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: B1-B2
ΠΕΡΙΟΧΗ: Νομός Θεσσαλονίκης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
§

•

§

Στον 4ο Διαγωνισμό ορθογραφίας λέξεων και παραγωγής προτάσεων στην αγγλική γλώσσα
καλούνται να συμμετάσχουν τριμελείς ομάδες με μαθητές Γυμνασίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών
Σχολείων. Οι συμμετέχοντες στην κάθε ομάδα δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από την ίδια
τάξη, πρέπει όμως να είναι μαθητές του ίδιου σχολείου. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για
τον διαγωνισμό ορίζεται στις δώδεκα(12) ομάδες/σχολεία. Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον
αριθμό αυτόν δεν θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας! Ωστόσο, μετά τη
λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και, μόνο εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο συνολικός
αριθμός των 12 συμμετοχών, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε δεύτερη ομάδα από τα
ήδη συμμετέχοντα σχολεία στον διαγωνισμό, με στόχο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου
συνολικού αριθμού. Για το λόγο αυτό, αν κάποια σχολεία επιθυμούν, μπορούν να στείλουν
αίτηση και για μια δεύτερη ομάδα που θα κληθεί να συμμετάσχει, μετά τη λήξη της
προθεσμίας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο μέγιστος συνολικός αριθμός.
Για την προετοιμασία των μαθητών, η ύλη προς εξέταση βρίσκεται στα βιβλία των τριών τάξεων
του Γυμνασίου, στα διδακτικά πακέτα «Προχωρημένων»). Το γνωστικό επίπεδο των θεμάτων
ανταποκρίνεται στην ύλη επιπέδου γλωσσομάθειας B1-B2.
Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καταγράφοντας α) τα στοιχεία του
σχολείου, β) τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μαθητών, και γ) τα στοιχεία ενός τουλάχιστον
συνοδού, καθηγητή αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06). Κάθε σχολείο εκπροσωπείται στον διαγωνισμό από
μια 3μελή ομάδα και οπωσδήποτε από έναν συνοδό-καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) του
ίδιου σχολείου, ο οποίος μπορεί να κληρωθεί για να εκτελέσει καθήκοντα κριτή στον διαγωνισμό.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στη διεύθυνση spellingbee@delasalle.gr, το αργότερο
μέχρι τις 20/1/2022.

Γενικές πληροφορίες
Ημέρα διεξαγωγής

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022.

Χώρος διεξαγωγής
Διαγωνισμού
Επιτροπή
Αξιολόγησης

Εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου, Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», Πεύκα Θεσσαλονίκης.
Ø Οι επιτροπές αξιολόγησης είναι πάντα 3μελείς και
αποτελούνται από έναν από τους δύο Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου(ΠΕ06), της Δυτ. Θεσσαλονίκης, κ. Γ.
Δελημπανίδου και της Ανατ. Θεσσαλονίκης, κ. Θ. Μανιάκα
που θα έχουν τη συνολική ευθύνη για τις αποφάσεις των
κριτών και δύο καθηγητές ΠΕ06 συνοδούς των
συμμετεχόντων σχολείων, που σε κάθε γύρο προκύπτουν
από κλήρωση.
Μία (1) νικήτρια ομάδα.
Ø Έπαθλο Spelling Bee Champion 2022.
Ø Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής
στον διαγωνισμό, κατά την προσέλευσή τους.
Ø Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι μαθητές που θα
συμμετάσχουν στο 4th Spelling Bee Competition θα λάβουν
μέρος στην κλήρωση ενός tablet. Αν ο/η μαθητής/
μαθήτρια δεν παρευρίσκεται στο χώρο της εκδήλωσης την
ώρα της κλήρωσης, θα ξαναπραγματοποιηθεί η κλήρωση
μέχρι να παρουσιαστεί ο/η μαθητής/ μαθήτρια που θα
παραλάβει προσωπικά το δώρο συμμετοχής.
Ø Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους
συμμετέχοντες μαθητές.
Ø Ο διαγωνισμός 4th Spelling Bee Competition for Middle
School Students δεν σχετίζεται με διαφημιστικούς ή
άλλους εμπορικούς σκοπούς.
Ø Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού 4th Spelling Bee
Competition for Middle School Students θα διασφαλίσει
τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά
ορίζονται, βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.
Ø Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού θα ακολουθήσει
αυστηρά όλα τα μέτρα πρόληψης κατά του ιού COVID – 19
όπως θα υπαγορεύονται από τις επίσημες υγειονομικές
αρχές την εποχή της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Νικητές:
Βραβεία:

Δεσμεύσεις:

Αξιολόγηση:

Ø Μετά το πέρας του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι, οι
συνοδοί καθηγητές και οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα
να προβούν σε ηλεκτρονική συμπλήρωση Φύλλου
Αξιολόγησης, που θα σταλεί στα συμμετέχοντα σχολεία.
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Γενικοί Kανόνες Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο διαγωνιστικούς γύρους και έναν τελικό.
Οι τριμελείς ομάδες κάθε σχολείου λειτουργούν ως εξής:
Μαθητής 1

Μαθητής 2

Μαθητής 3

Ακούει τη λέξη, διαβάζει την πρόταση
και
συλλαβίζει τη λέξη (επαναλαμβάνει τη λέξη
μια φορά πριν ξεκινήσει τον συλλαβισμό και
μια φορά αφού ολοκληρώσει τον
συλλαβισμό).
Συμφωνεί με τον συλλαβισμό (Our spelling
is correct)
ή
διορθώνει τον συλλαβισμό.(I would like to
spell the word again).
Παράγει μια καινούρια πρόταση με την
ζητούμενη λέξη
ή
δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην παραγωγή
πρότασης.

1ος Γύρος
Τα σχολεία που συμμετέχουν, προσέρχονται στη σκηνή ανά δυάδες οι οποίες προκύπτουν μετά από
κλήρωση. Για κάθε σχολική ομάδα που βρίσκεται στη σκηνή θα κληρωθούν 3 λέξεις εναλλάξ.
Μετά την κλήρωση της λέξης, εμφανίζεται στην γιγαντοοθόνη μια πρόταση με τη ζητούμενη λέξη σε κενό.

2ος Γύρος
Τα σχολεία που προκρίθηκαν προσέρχονται στη σκηνή ανά τριάδες, οι οποίες προκύπτουν μετά από
κλήρωση.
Ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. Για κάθε σχολική ομάδα που βρίσκεται στη σκηνή θα κληρωθούν 4
λέξεις εναλλάξ.

Τελικός Γύρος
Οι δύο σχολικές ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό θα διαγωνιστούν με 5 λέξεις που θα κληρωθούν
εναλλάξ.

Χρόνος
Όλοι οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους 60 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν στην ερώτηση.

Η διαγωνιστική διαδικασία με περισσότερες λεπτομέρειες:
Μετά την εκφώνηση της ζητούμενης λέξης και την εμφάνιση πρότασης στη γιγαντοοθόνη,
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o

o

o

•

1ος μαθητής (speller)- συλλαβίζει τη λέξη (χρόνος: 60")- μπορεί να ζητήσει να ακούσει τη
λέξη και να ξεκινήσει να την συλλαβίζει όσες φορές επιθυμεί- ΠΡΕΠΕΙ να «κλειδώσει» τη
λέξη αφού την συλλαβίσει. Αφού την «κλειδώσει» δεν μπορεί να κάνει καμία αλλαγή.
Αν γίνει λάθος στην προφορά των γραμμάτων του αγγλικού αλφάβητου, ο συλλαβισμός
θεωρείται λανθασμένος και τότε οι επόμενοι δύο μαθητές δεν έχουν δικαίωμα να
συνεχίσουν στον γύρο αυτόν.
2ος μαθητής (corrector)- συμφωνεί με τον συλλαβισμό του μαθητή ή διορθώνει τον
συλλαβισμό της ζητούμενης λέξης (χρόνος: 60"). Αν η λέξη είναι σωστή, η ομάδα θα
πάρει συνολικά 1 βαθμό- Αν η λέξη είναι λάθος, η ομάδα δεν παίρνει βαθμό και δεν
μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία πρότασης.
3ος μαθητής (sentence former)- Πρέπει να παράξει μια νέα πρόταση με τη ζητούμενη
λέξη, με τον όρο να μη χρησιμοποιήσει τα ουσιαστικά και τα ρήματα από την πρόταση
που έχει ήδη εμφανιστεί στη γιγανοτοοθόνη. Αν η λέξη έχει περισσότερες από μία
σημασίες, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια από αυτές τις σημασίες επιθυμεί.
(χρόνος: 60")- Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παράξει πρόταση ΜΟΝΟ στον
Α’ γύρο.

Βαθμολογία:
o

o

1 βαθμός- Αν o δεύτερος μαθητής συμφωνεί με τον συλλαβισμό της λέξης, όπως έγινε
από τον πρώτο μαθητή και ο συλλαβισμός είναι ΣΩΣΤΟΣ.
Αν οι δεύτερος μαθητής διαφωνεί με τον συλλαβισμό της λέξης, όπως έγινε από τον
πρώτο μαθητή και ο νέος συλλαβισμός είναι ΣΩΣΤΟΣ.
2 βαθμοί- Αν η πρόταση είναι νοηματικά (1 βαθμός), γραμματικά και συντακτικά (1
βαθμός) ΣΩΣΤΗà ΑΝ η πρόταση δεν είναι νοηματικά σωστή, τότε ο μαθητής ΔΕΝ
παίρνει κανέναν βαθμό ακόμη κι αν η πρόταση είναι γραμματικά και συντακτικά σωστή.

Σημαντικές Διευκρινίσεις:
•

•
•

•
•
•
•

•

Οι μαθητές της ίδιας ομάδας ΔΕΝ μπορούν να συνεργαστούν. Η σειρά με την οποία θα
παίζουν οι τρεις μαθητές κάθε ομάδας θα καθορίζεται από το σχολείο τους. Οι ομάδες έχουν
το δικαίωμα να αλλάζουν τη σειρά αυτή έπειτα από τον συλλαβισμό κάθε λέξης.
Αν η λέξη ΔΕΝ συλλαβιστεί σωστά από τον πρώτο και τον δεύτερο μαθητή, ο τρίτος μαθητής
ΔΕΝ έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην παραγωγή πρότασης.
Μόνο στον 1ο γύρο ο τρίτος μαθητής της ομάδας έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παράγει μια
δική του πρόταση. Στον 2ο γύρο και στον τελικό, ο τρίτος μαθητής πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να
προχωρήσει στην παραγωγή πρότασης.
Στον 2ο γύρο προκρίνονται οι ομάδες με τις έξι υψηλότερες βαθμολογίες.
Στον τελικό γύρο προκρίνονται οι ομάδες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία από
τα ζευγάρια ή τις τριάδες που αναμετρήθηκαν.
Σε περίπτωση ισοπαλίας σε κάποια αναμέτρηση, τότε συνεχίζεται η κλήρωση των λέξεων μέχρι
κάποια από τις δυο/ τρεις ομάδες να προηγηθεί.
Καμία ένσταση ή διαφωνία δεν θα γίνει δεκτή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν, παρ’
ελπίδα προκύψουν κάποιες, θα παρακαλούσαμε να καταγραφούν στο φύλλο αξιολόγησης και
θα τις λάβουμε υπόψη μας για τον 5th Spelling Bee Competition.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων κατά τη διάρκεια
του διαγωνιστικού μέρους της ή να σχολιάζουν μεγαλόφωνα και να επηρεάζουν τους
διαγωνιζόμενους.
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•

Έπειτα από κάθε γύρο θα ακολουθήσει διάλειμμα 15 λεπτών.

3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης
Οι κριτές προκύπτουν από κλήρωση αλλά τα ίδια άτομα δεν μπορούν να παίξουν δύο φορές στον ίδιο γύρο.
Επιτρέπεται στoυς εκπαιδευτικούς που έχουν κληρωθεί ως κριτές να παίξουν στον ίδιο γύρο με το σχολείο
τους που, επίσης, έχει κληρωθεί να παίξει. Στον τελικό, όμως, γύρο δεν μπορούν να παίξουν κριτές των
οποίων τα σχολεία διαγωνίζονται για τη νίκη.
Οι κριτές έχουν μπροστά τους τρεις πλαστικοποιημένους βαθμούς. (0,1,2). Μετά τον συλλαβισμό του
δεύτερου μαθητή και την παραγωγή της πρότασης του τρίτου μαθητή καλούνται να επιδείξουν άμεσα στους
μαθητές που διαγωνίζονται τον βαθμό που ο κάθε κριτής προσωπικά θεωρεί ότι είναι κατάλληλος.
Οι κριτές ΔΕΝ συνεργάζονται μεταξύ τους ούτε εξηγούν τη βαθμολογία τους.
Η τελική βαθμολογία καταχωρίζεται ως εξής:
• Αν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα σε δύο από τους τρεις κριτές, τότε καταχωρίζεται η
βαθμολογία των δύο συμφωνούντων κριτών.
• Αν οι τρεις κριτές καταλήγουν σε τρεις διαφορετικούς βαθμούς (0,1,2), τότε καταχωρίζεται ο
μέσος όρος της βαθμολογίας τους (1 βαθμός).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:00 - 9:15

Εγγραφή

9:15 - 9:30

Τελετή έναρξης

9:30 - 11:30

1ος Γύρος

11:30 - 11:45

Διάλειμμα

11:50 – 12:50

2ος Γύρος

12:50 - 13:05

Διάλειμμα

13:10 - 13:45

Τελικός

13:45

Τελετή Λήξης – Απονομή επάθλου

*Οι ώρες του προγράμματος δηλώνονται κατά προσέγγιση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310-673252
(εσωτερική γραμμή 11) με την υπεύθυνη του διαγωνισμού, κ. Ellen Boutsoukis.

Με εκτίμηση
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μαρούσι, 29-11-2021
Αρ. Πρωτ. Φ15/154303/Δ2
Βαθ. Προτερ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
----

ΠΡΟΣ:
ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»
info@delasalle.gr
Υπόψη κ.κ. Ζαφειριάδου Ε. και Mπουτσούκη Ε.
ezafeiriadou@delasalle.gr
spellingbee@delasalle.gr

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
K. Λαμπρίδου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210- 344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2357 (Δ.Ε.)

ΚΟΙΝ:
1) Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
2) Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
3) Γυμνάσια αρμοδιότητας των Δ/νσεων
Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
4) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 4ου Διαγωνισμού Ορθογραφίας και Παραγωγής Λόγου στα Αγγλικά με θέμα: «4th
Spelling Bee Competition for Middle School Students»του Κολεγίου Θεσσαλονίκης «ΔΕΛΑΣΑΛ», για το
σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 66072/Δ2/08-06-2021 και 148004/Δ2/18-11-2021 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 25/07-06-2021 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το
Απόσπασμα Πρακτικού 61/12-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2021-2022, τη
διεξαγωγή του 4ου Διαγωνισμού Ορθογραφίας και Παραγωγής Λόγου στα Αγγλικά με θέμα: «4th Spelling
Bee Competition for Middle School Students», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Γυμνασίων,
Δημοσίων και Ιδιωτικών του Νομού Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί τη 19η Φεβρουαρίου 2022.
Ο εν λόγω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :
1) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με την

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
2) Καμία οικονομική υποχρέωση δεν θα επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες.
3)

Να

τηρηθεί

το

θεσμικό

πλαίσιο

περί

προστασίας

των

προσωπικών

δεδομένων

των

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση
μαθητών και μαθητριών.
4) Να μην προκύπτει από το διαγωνισμό, με οποιονδήποτε τρόπο, οικονομικό όφελος για κανέναν
εμπλεκόμενο (φορέα ή άτομο) ή άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5) Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
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 καταλληλότητα 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 αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του
διαγωνισμού κ.
συμμετοχής

Ellen Boutsoukis (εσωτερική γραμμή 11) στο τηλέφωνo: 2310-673252. Η αίτηση

πρέπει

να

έχει

υποβληθεί

έως

τις

20-01-2022

το

αργότερο

στη

spellingbee@delasalle.gr.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
Συν.: 2 ηλεκτρονικά αρχεία (Προκήρυξη)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

διεύθυνση

