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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 21/01/2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/7310/Δ2

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Θεσσαλίας. Έδρα της.
2. Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας. Έδρα της.
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
Δ.Ε. Λάρισας (μέσω της Δ.Δ.Ε. Λάρισας)

ΚΟΙΝ: 1) Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
2) ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Τα κρυμμένα παιδιά. Ιστορίες ανθρωπισμού
στη φρίκη του Ολοκαυτώματος», για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 4270/Δ2/14-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο υπ’αριθμ.25535/14-12-2021 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Λάρισας και
λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.2/13-01-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021-2022, την διεξαγωγή του
Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Τα κρυμμένα παιδιά. Ιστορίες ανθρωπισμού στη φρίκη
του Ολοκαυτώματος» που διοργανώνεται από τη Δ.Δ.Ε. Λάρισας σε συνεργασία με την
Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και απευθύνεται σε
μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων
σχολείων της Δ.Δ.Ε. Λάρισας .
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους, από τους/τις

οποίους/-ες να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωσή τους, έχοντας υπόψη ότι η
συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών.
4. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη
εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός
είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης.
6. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και
δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των
μαθητών/τριών.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
διαγωνισμού 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.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.
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ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.& Δ.Ε.
4.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
6.Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’
7.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
8.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄
9.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Β’
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