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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 27/10/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/137267/Δ2

ΠΡΟΣ:

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ)
Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κομνηνού
director@dafninetwork.gr
education@dafninetwork.gr

ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα νησιά μας φάροι βιώσιμης
ανάπτυξης» από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων για μαθητές/τριες Δ.Ε. των Νησιωτικών Δήμων-μελών
του ΔΑΦΝΗ - σχ. έτος 2021-2022.
Σχ. Έγγρ.: το με αρ. πρ. 122816/Δ2/30-9-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 10/06/2021 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 49/28-092021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα νησιά μας
φάροι βιώσιμης ανάπτυξης» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο, Καλλιτεχνικό, Μουσικό, Εκκλησιαστικό, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) των Νησιωτικών Δήμων – μελών του ΔΑΦΝΗ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι μαθητές να αξιοποιήσουν βιωματικά τη γνώση που
λαμβάνουν στο σχολείο ώστε να έρθουν σε επαφή με το σχεδιασμό έργων κοινής ωφέλειας τα οποία
δύνανται να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στον τόπο που ζουν και μεγαλώνουν. Οι μαθητές
καλούνται σε ομάδες, με την καθοδήγηση της/του εκπαιδευτικού, να αναπτύξουν δικές τους
υλοποιήσιμες προτάσεις σε θέματα που σχετίζονται με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Ο.Η.Ε., επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης: «Ενέργεια», «Μεταφορές»,
«Υδατικοί Πόροι» και «Απορρίμματα».
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός 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 διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου
Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Όλες οι δράσεις για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να
υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος.
4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων 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.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο
προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι. Ε.Π. με την ολοκλήρωση
του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού
προγράμματος.
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.
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Κομνηνός Κωνσταντίνος, τηλ. 2107220837,e-mail: director@dafninetwork.gr,
education@dafninetwork.gr , ιστοσελίδα Φορέα: www.dafninetwork.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

