
 

        
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,    19/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/141880/Δ2

ΠΡΟΣ:

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
της χώρας. Έδρες τους.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
3. Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και ΓΕΛ  

της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. Κολλέγιο Αθηνών
                                                                                                          Ελληνο-Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

(μέσω της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου των Κολλεγίων Αθηνών και 

Ψυχικού– σχ. έτ. 2020-21».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 133678/Δ2/05-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 13680/29-6-2020 έγγραφό σας, και στα συνημμένα σε αυτό, και σχετικά 

με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 47/01-

10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα 

«Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των 

Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας», που διοργανώνεται από το Γυμνάσιο και το Γενικό 

Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού, σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Διεύθυνση Δ.Ε. B΄ ΑΘΗΝΑΣ 
Τμήμα Ε΄ -  Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 

Κατσάνου Ζ. 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

: 210-34.43.314 
Fax : 210-34.43.390

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:info@anatolia.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


Σκοπός  του Συνεδρίου, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων,  είναι 

οι συμμετέχοντες/ουσες να μελετήσουν τα ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τον αρχαίο Έλληνα του 

5ου αι. π.Χ. ως πολίτη μιας οργανωμένης πόλης-κράτους αλλά και ως μέλος μιας πανελλήνιας 

κοινότητας. Το ορόσημο των 2500 χρόνων μπορεί να λειτουργήσει για τους μαθητές και τις μαθήτριες ως 

αφορμή για την ενεργό εμπλοκή τους στην υπεράσπιση των πανανθρώπινων ηθικών αρχών/αξιών, του 

διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Στους βασικούς στόχους συγκαταλέγεται η 

ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η εξοικείωσή τους με 

διαδικασίες έρευνας, κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης και η ενίσχυση της δυνατότητάς τους να 

εκφράζονται δημιουργικά με ποικίλους τρόπους. 

Κάθε σχολείο θα μπορεί να συμμετάσχει με ομάδα 5-7 μαθητών/μαθητριών. Οι μαθητικές ομάδες 

θα κληθούν να προετοιμάσουν ομαδικές εργασίες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με την επίβλεψη 

καθηγητών των σχολείων τους και να τις παρουσιάσουν σε 10΄ εισήγηση οποιασδήποτε μορφής (π.χ. 

εισήγηση, θεατρικό δρώμενο, video ή power point, αφίσες κ.ά.). Οι δηλώσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων σχολείων θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : 

https://www.haef.gr/synedria/thermopylesalamina 

Το εν λόγω Συνέδριο σχεδιάζεται να  διεξαχθεί στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του 

Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Ψυχικό (Στ. Δέλτα 15), εκτός εάν για λόγους 

δημόσιας υγείας έχουν επιβληθεί από τους υγειονομικούς φορείς όροι που εμποδίζουν τη διενέργεια 

συνεδρίων με φυσική παρουσία. Σε αυτή την περίπτωση το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Σημειώνεται ότι η έγκριση για το εν λόγω Συνέδριο δίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 με την 

προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα  υλοποίησής του θα επιτρέπεται η διοργάνωση συνεδρίων 

από τις κείμενες διατάξεις και 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 

ακόλουθες προϋποθέσεις : 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω Συνέδριο να είναι προαιρετική και να 

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

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 Συνέδριο να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση 

των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

https://www.haef.gr/synedria/thermopylesalamina


νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών. 

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η υλοποίηση της προετοιμασίας για τη συμμετοχή στο Συνέδριο να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες. 

6. Η χρήση του υλικού που θα παραχθεί για το Συνέδριο με θέμα: «Διάλογος ή σύγκρουση; Με 

αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας» 

να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς. 

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

πλήρη φάκελο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης. 

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική  διάθεση του 

παραγόμενου υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ. Λίζα 

Στρούτζα (Κολλέγιο Αθηνών, τηλ. 210-6798145, lstroutza@haef.gr), Πολυάνθη Τσίγκου (Κολλέγιο 

Αθηνών, τηλ. 210-6798265)ή στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου Αθηνών :  www.haef.gr 

Εσωτερική Διανομή:                                                  

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                            
3. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
5. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

      Με εντολή Υφυπουργού
     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

mailto:lstroutza@haef.gr
http://www.haef.gr/
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