
 ΘΕΜΑ: «Εισήγηση σχετικά με αίτημα του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού 

Ζωγραφικής με θέμα «Η λειτουργία του Σχολείου κατά την Οθωμανική περίοδο έως την 

Ελληνική Επανάσταση», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Δ ́, Ε και ΣΤ των 

Δημοτικών σχολείων της νήσου Ρόδου, για το σχολικό έτος 2020-2021». 

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 50685/07-05-2021  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

 
       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14Α/45136/19-04-2021  αιτήματος σας και λαμβάνοντας 

υπόψη το με αρ. 24/06-05-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με 

θέμα «Η λειτουργία του Σχολείου κατά την Οθωμανική περίοδο έως την Ελληνική Επανάσταση», για το 

σχολικό έτος 2020-2021. 

Ο  εν λόγω διαδικτυακός διαγωνισμός διοργανώνεται από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, 

Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον 

πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, απευθύνεται σε μαθητές/τριες που 

φοιτούν στις Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων της νήσου Ρόδου και στοχεύει με αφορμή τη 

συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι μαθητές/τριες  να εκφραστούν 

δημιουργικά και με τη ζωγραφική τους να αποτυπώσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για τον 

ηρωικό αγώνα των προγόνων μας και για τη λειτουργία του Σχολείου μέσα από τους μύριους περιορισμούς 

και τα εμπόδια που επέβαλε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
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Η έγκριση του ανωτέρω διαδικτυακού διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον 

τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/μαθητριών.  

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.  

3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρών διδασκαλίας.  

4. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν 

λόγω διαγωνισμού χωρίς να εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/-τριών. Όλοι/-ες οι εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.  

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.  

6. 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). 

7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, 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/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.  

8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών.  

9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 

επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό 

και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους 

της προκήρυξης.  

10. Η ενδεχόμενη φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών στην τελετή βράβευσης και στον 

χώρο έκθεσης των έργων, να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.  

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά και εξ’ ολοκλήρου εκτός σχολικού ωραρίου. Οι 

μαθητές/τριες καλούνται να υποβάλλουν το έργο τους σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

zografia1821@pnai.gov.gr έως τις 23 Μαίου 2021.  

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι απαραίτητο να υπάρχουν: α) τα στοιχεία του/της 

διαγωνιζόμενου/-ης μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική 

διεύθυνση και το Δημοτικό σχολείο που φοιτά) και β) το Έντυπο Συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα που 



αφορά στη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον διαγωνισμό και την ενδεχόμενη δημοσίευση του έργου 

του/της.  

Τα έργα των μαθητών/τριών θα αξιολογηθούν από εκπαιδευτικούς των Καλλιτεχνικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πρώτοι πέντε (5) νικητές/νικήτριες του διαγωνισμού θα κερδίσουν από ένα 

τάμπλετ, ενώ οι 10 καλύτερες ζωγραφιές των μαθητών/τριών θα κοσμήσουν τα γραφεία της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου. 

   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 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 αντιμετώπισης της επιδημικής 

κρίσης. 

Η έγκριση του ανωτέρω Διαδικτυακού Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-

21→Διαγωνισμοί. 

       Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε 
α .α 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΡΟΝΤΟΣ 
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