
 ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνικού κειμένου με τίτλο «Μακροβούτι στις 

Μνήμες του 1821» για το σχολικό έτος 2020-2021». 

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 166006/4-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

 
       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 56834/1-6-2020  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 56/03-

12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 

εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνικού κειμένου με τίτλο «Μακροβούτι στις 

Μνήμες του 1821» για το σχολικό έτος 2020-2021 ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεων Δημοτικών Σχολείων των  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Αιτωλοακαρνανίας και 

Άρτας. 

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2020-2021 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από 

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1.Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

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

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις 
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KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 
2. Διευθύνσεις Π.Ε Άρτας &  Αιτωλοακαρνανίας 
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. (Δημοτικά Σχολεία) 
( μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε.) 
 
 

  

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.  

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους.  

3. Να διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών/-τριών με αναπηρία. 

 4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών, 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 οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.  

6. Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών και η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει εκτός διδακτικού 

ωραρίου.  

7. Οι συντελεστές να δεσμεύονται ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησης 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 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 διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2020-21→Διαγωνισμοί 

 
     
 

 
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.  
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Εσωτερική Διανομή:   
Γραφείο Υφυπουργού 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’        
 


