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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: Φ49/289
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ (μέσω Δ/νσεων)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε & ΔΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
------  Σχολικούς Συμβούλος ΠΕ & ΔΕ

Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, Λαμία, 35100  Δ/ντές Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ
Ηλεκτρ. Δ/νση:     mail@stellad.pde.sch.gr

tmeppaika@stellad.pde.sch.gr
 Υπεύθ. Σχολικών Δραστηριοτήτων

Πληροφορίες: Ελένη Μπενιάτα                     (μέσω Δ/νσεων)
Τηλέφωνο: 22310 44931
Φαξ:                 22310 66167

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση  συμμετοχής  στο  μαθητικό  διαγωνισμό:  «Οι  μαθητές  της
Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους». 

Προσκαλούνται  οι  σχολικές  μονάδες  όλων  των  βαθμίδων,  (Ν/Γ,  Δημοτικά,
Γυμνάσια  –Λύκεια)  της  Στερεάς  Ελλάδας  να  συμμετάσχουν  στο  μαθητικό
διαγωνισμό με θέμα: «Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία
του σχολείου τους». 

Η πρόταση,  η  οποία  έχει  υποβληθεί  και  εγκριθεί  από το  ΥΠΑΙΘ,  (αρ.  πρωτ.
Φ14/1005/21/2443/Δ1  30-12-2014),  αποτελεί  πρωτοβουλία  των  Τμημάτων
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ
Στερεάς Ελλάδας,  μια περιφέρεια με πλούσια όσο και  ενδιαφέρουσα ιστορία σε
όλες  τις  βαθμίδες  εκπαίδευσης  και  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  υλοποίησης
προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας, στα οποία η ιστορία σχολικών μονάδων αποτελεί
ξεχωριστό όσο και σημαντικό τμήμα της. 

Επειδή  θεωρούμε  ότι  μέσα  από  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  προκύπτουν
πολλαπλά  παιδαγωγικά  οφέλη  για  τους  μαθητές,  τους  εκπαιδευτικούς  και  την
τοπική  κοινωνία,  παρακαλούμε  όλους  τους  παράγοντες  της  εκπαιδευτικής
διαδικασίας, (εκπαιδευτικούς, Δ/ντές Σχολικών Μονάδων,  Σχολικούς Συμβούλους,
Δ/ντές Εκπ/σης,  υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων κλπ),  να ενθαρρύνετε  με
τον  καλύτερο  τρόπο  και  να  υποστηρίξετε,  επιστημονικά,   παιδαγωγικά  και
διοικητικά τη συγκεκριμένη προσπάθεια.  Μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της
Ευέλικτης Ζώνης, των Βιωματικών δράσεων, των προγραμμάτων Τοπικής Ιστορίας
και των Ερευνητικών Εργασιών, καθώς και να συνεχιστεί για το επόμενο σχολικό
έτος.   Επισημαίνεται  ότι  στο  διαγωνισμό μπορούν να  συμμετέχουν  και  σχολικές



μονάδες, που ήδη έχουν υλοποιήσει παρόμοια προγράμματα, προσαρμοσμένα στη
μορφή που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Σας επισυνάπτουμε την ολοκληρωμένη πρόταση που καταθέσαμε στο ΥΠΑΙΘ,
όπου περιγράφεται αναλυτικότερα το σκεπτικό και η διαδικασία του διαγωνισμού. 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 κ.α.α.

                                 Η νόμιμη αναπληρώτριά του  Πρ/νη    
                          Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
                                          Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

                 

                                                Ελένη Μπενιάτα

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ


	Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ (μέσω Δ/νσεων)

