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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής μαθητικών αγώνων 
 
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄/23-12-2021)  
           2. Το από 07/07/2022 ηλεκτρονικό αίτημά σας και τα συνημμένο σε αυτό έγγραφα 
             
 Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4876/2021,  σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2022-2023, τη διεξαγωγή των μαθητικών αγώνων με 
τίτλο «Η γλώσσα μου……ο κόσμος μου: 6οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Σχολικού Έτους 2022-2023».  

Οι 6οι Μαθητικοί Αγώνες διοργανώνονται από τον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής 
Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» σε συνεργασία με το 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, απευθύνονται σε μαθητές/τριες, όλων των τάξεων Γυμνασίων της 
Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2022-2023 και θα πραγματοποιηθούν χωρίς 
κόστος συμμετοχής. 

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών του γυμνασίου για τη 
Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και 
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα επιδιώκεται οι μαθητές/τριες με τη συμμετοχή τους 
στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν ποικίλες όψεις ς χρήσης της 
νεοελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος και η ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής σε ψηφιακό περιβάλλον. 
 Οι 6οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων θα διεξαχθούν διά ζώσης ή 
και/διαδικτυακά σε δύο φάσεις: 

• Η Α΄ Φάση τον Μάρτιο του 2023: Προκριματικοί διασχολικοί Αγώνες με τους οποίους θα 
αναδειχθούν τα σχολεία που θα πρωτεύσουν 
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• Η Β΄ Φάση τον Απρίλιο 2023: Τελικοί Αγώνες μεταξύ των  σχολείων που θα πρωτεύσουν, 
προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες, καλούνται να αποστείλουν από τις 
9 μέχρι και 27 Ιανουαρίου 2023 δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
«Φιλόλογου» 
Σε περίπτωση διαδικτυακής διεξαγωγής των Αγώνων θα προσκληθούν να λάβουν μέρος και 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Η διεξαγωγή των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 
προϋποθέσεις:  
 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική  και να 
πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 
Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις 
διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 
μαθητών/τριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό, καθώς και η προετοιμασία για τη 
συμμετοχή τους, να πραγματοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και να μην ξεπερνά 
τις δύο (02) διδακτικές ώρες, ώστε να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, 
σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και η τυχόν μετακίνησή τους στον διαγωνισμό να γίνεται 
με ενυπόγραφη συγκατάθεση  των γονέων/κηδεμόνων τους. 

4. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό 
να γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών   μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων,  
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η 
βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

7. H γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει 
να γίνεται κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο και η όλη διενέργεια του διαγωνισμού 
(υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, 
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών. 

8. Για τη συμμετοχή στον προτεινόμενο διαγωνισμό, να μην απαιτείται καμία οικονομική 
επιβάρυνση των μαθητών,  εκπαιδευτικών ή σχολείων. 

9. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς. 

10. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19,  όπως κάθε φορά ισχύουν. 

11. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συντελεστές του δεσμεύονται να αποστείλουν 
στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 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. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα : www.philologos.gr. 
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