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

Μαρούσι,
04/02/2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/12328/Δ2

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε.
Αττικής
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω της Π.Δ.Ε. Αττικής)
3. Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας
4. Γυμνάσια αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
(μέσω της οικείας Διεύθυνσης)

ΚΟΙΝ: : 1. Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
«Η Ελληνική Παιδεία»
gymhrakl@elp.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr
ΘΕΜΑ: «’Εγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» για μαθητές/τριες
Γυμνασίου των σχολείων της Δ/νσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας σχολικού έτους 2021-2022.

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 76029/Δ2/28-06-2021, 158884/Δ2/06-12-2021, 1079/Δ2/05-01-2022 και 8335/Δ2/27-01-2022
εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 25-06-2021 αίτηση και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 65/03-12-2021
Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός».
O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής «Η
Ελληνική Παιδεία», απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων των Γυμνασίων (Γενικής
Εκπαίδευσης, Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας
και θα διεξαχθεί στους χώρους του Εκπαιδευτηρίου.
Ο ανωτέρω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2021-2022, 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 γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να
πραγματοποιηθεί μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο, στο ευρύτερο πλαίσιο

ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των
μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/-τριών να πραγματοποιηθούν
εκτός ωρολογίου προγράμματος.
4. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθούν με
ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και
την

ισχύουσα

νομοθεσία

για

τη

διασφάλιση

των

προσωπικών

δεδομένων

των

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών.
6. Να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον φορέα (με
εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.).
7. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες (μαθητές/-ήτριες,
εκπαιδευτικούς, σχολεία).
8.

Να

μην

προκύπτει

από

τη

δράση

με

οποιονδήποτε

τρόπο

άμεση

διαφήμιση

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
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. Οι μετακινήσεις των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και 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.
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.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολικών μονάδων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την
Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 στο e-mail: gymhrakl@elp.gr.

Στοιχεία υπευθύνων επικοινωνίας:
1.κ.Κύνθια Πανίτσα, Διευθύντρια Γυμνασίου «Η Ελληνική Παιδεία» gymhrakl@elp.gr, τηλ. 2102850044,εσωτ.200
2.κ.Ελισάβετ Ξυραφίδου, xyrafidou@gmail.com, τηλ.210-2850044,εσωτ.105
Συνημμένο: 1 ηλεκτρονικό αρχείο ( Προκήρυξη)
Εσωτερική Διανομή:
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

