
 

      ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
       Π/ΘΜΙΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Θέμα:  Έγκριση της 10ης Διεθνούς Μαθητικής Συνάντησης Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με 
τίτλο « Conseil des Jeunes Citoyens»,του Κολεγίου Θεσσαλονίκης «ΔΕΛΑΣΑΛ», για το σχ. έτος 
2022-2023.

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 75068/Δ2/20-06-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

     

  Απαντώντας στο υπ’αριθμ.93/25-05-2022 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 34/16-06-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2022-2023, τη 

διεξαγωγή της 10ης Μαθητικής Συνάντησης Δημοσίου Λόγου στα Γαλλικά με τίτλο « Conseil des Jeunes 

Citoyens», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α’,Β’,Γ’ τάξεων των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων 

και Α’ και Β’ Λυκείου των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 

Μουσικών/Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών σχολείων της Ελλάδας, που έχουν γνώσεις γαλλικής 

γλώσσας, επιπέδου Α2-Β2, με τις εξής προϋποθέσεις:

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

2. Οι μαθητές/τριες να δηλώσουν ατομικά το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

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

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι…………..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι,28-06-2022
Αρ. Πρωτ.  Φ15/79366/Δ2
Βαθ. Προτερ. 

ΠΡΟΣ:
ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ»
info@delasalle.gr
Υπόψη κ.Μαριβίδου Κ.
nmarividou@delasalle.gr

ΚΟΙΝ:
1) )Διευθύνσεις  Δ.Ε. της χώρας
2) Σχολικές μονάδες  Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των  οικείων  Διευθύνσεων Δ.Ε.) 
3) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
    info@iep.edu.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
                        ----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

----
                                     ----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες:  Α. Βάρλα  (Δ.Ε.)

             Β. Θεοδωράκου (Δ.Ε.)
             Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο: 210- 344.3272 (Δ.Ε.)
                     210-344.2245 (Δ.Ε.)
                     210-344.2212 (Ε.Ε.)  
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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 γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω διαγωνισμού να γίνει από τους/τις 

διοργανωτές/τριες (Κολέγιο Δελασάλ) με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. ιστοθέση διοργανωτών, 

Τύπος).

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη του Κολεγίου Δελασάλ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών.

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. 

Η μαθητική αυτή συνάντηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα 

του φορέα: www.delasalle.gr, καθώς και να απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Μαριβίδου 

Κωνσταντίνα στο email: nmarividou@delasalle.gr και στα τηλέφωνα: 2310673252 και 2310673191.

                                                                                                              Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
                                                                                                                

http://www.delasalle.gr/


Εσωτερική Διανομή:                                                          
1. Γραφείο  Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο  Γεν. Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’  
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

 και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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