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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Public key:

RSA/1024 bits

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,
29/12/2020
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/176937/Δ2

ΠΡΟΣ:

KOIN:

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
4. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.
της χώρας).
5. Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ: 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 169806/Δ2/15-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 13899/01-07-2020 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ.
πρωτ. 921/30-06-2020 έγγραφο του ΓΕ.Λ. Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και τα συνημμένα
σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 57/10-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού
Επιχειρηματικότητας «The Diamond Challenge» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γενικού
Λυκείου σχολικού έτους 2020-2021.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε πέντε φάσεις και η θεματική ενότητα του φετινού
διαγωνισμού για την Ελλάδα είναι «Καινοτόμες Λύσεις για Κοινωνικά Ζητήματα (Social
Innovation)». Οι μαθητές/τριες καλούνται να εργαστούν σε ομάδες, να μελετήσουν κοινωνικά

προβλήματα και να υποβάλουν πρωτότυπες και βιώσιμες ιδέες για την επίλυσή τους, ώστε να
συνεισφέρουν στον πολίτη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η
Αγγλική

και

η

ηλεκτρονική

εγγραφή

των

ομάδων

στην

ιστοσελίδα

https://diamondchallenge.awardsplatform.com θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα μέλος της
ομάδας μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό να γίνει με
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα).
2. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης και της
οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
4. Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων να έχουν διασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση
των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισμό
και ότι αποδέχονται την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους σε ηλεκτρονικό ή
έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
5. Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του
σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας και του διδακτικού
προσωπικού. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/-τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης χωρίς να εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου
και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον
διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση
μαθητών και μαθητριών.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.
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 καταλληλόλητα 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 στον Υπεύθυνο
του Διαγωνισμού για το Pierce κ. κ. Μιχαήλ Θεοδοσόπουλο (τηλ. 6937361948 – email:
mtheodosopoulos@acg.edu ) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες https://diamondchallenge.org/ και
https://www.pierce.gr/news/diamond-challenge-pierce-2019-20/ .
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν
τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.
Συν. : Ένα (01) ηλ. αρχείο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
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Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζαχαράκη
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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