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ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 3ο
Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους 2022
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 146702/Δ2/16-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου
Συμποσίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 61/12-112021 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας στο 3ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για Νέους 2022, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 06 έως τις 10 Απριλίου 2022
στην Αρχαία Ολυμπία.
Το Συμπόσιο έχει ως στόχο τη διάδοση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την
ανάπτυξη διαλόγου με θέμα τον Πολιτιστικό Πλουραλισμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί
μέσα από παρουσιάσεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, ψηφιακές εκθέσεις και
workshops, και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που άπτονται του
Πολιτισμού, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της αποδοχής της Διαφορετικότητας.
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Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω δράση να είναι προαιρετική για
τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς 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
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 στο συμπόσιο να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Δράσεις προετοιμασίας των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους να
πραγματοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, με την παρουσία των υπευθύνων για
το πρόγραμμα εκπαιδευτικών των σχολείων.
4. Η όλη διαδικασία του συνεδρίου να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών,
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 υπάρξει διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη
διεξαγωγή του συμποσίου και ο ιστότοπος του συμποσίου να είναι απαλλαγμένος από
διαφημίσεις. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. 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.
Οι
Δηλώσεις
Συμμετοχής
γίνονται
ηλεκτρονικά
μέσω
της
ιστοσελίδας
www.olympiayouthsymposium.com όπου έχουν αναρτηθεί και όλες οι σχετικές πληροφορίες.
Επίσης, επισυνάπτεται η προκήρυξη του Συμποσίου προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
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Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό
πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Συν.: Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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