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Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)

1.

ΠΡΟΣ:

2.
3.
4.

5.

ΚΟΙΝ:

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
της χώρας
Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
(μέσω της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.
του οικείου υπουργείου)
Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

Δήμος Ύδρας
Υπόψη Δημάρχου, κ. Κουκουδάκη
ydra@ydra.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μαθητικοί Διαγωνισμοί Δοκιμίου και Ζωγραφικής Δήμου Ύδρας σχολικού έτους
2020-21.
Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 9040/Θ2/26-1-2021 και 12986/Θ2/3-2-2021 εγγράφων της Διεύθυνσης
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σύμφωνα με την υπ’ αρ.
5/21-1-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ύδρας διοργανώνει κατά το
σχολικό έτος 2020-2021 Μαθητικούς Διαγωνισμούς Δοκιμίου και Ζωγραφικής. Πιο συγκεκριμένα:
α) Διαγωνισμό Δοκιμίου με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και Ναυτικός Αγώνας: Η
συμβολή της Ύδρας στην ευόδωσή του», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ’
Γυμνασίου, Α’ και Β΄ Λυκείου
και
β) Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Ο Ήρωας μου, η Ηρωίδα μου», ο οποίος απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής των μαθητών/τριών στους διαγωνισμούς ορίζεται η Δευτέρα
20 Φεβρουαρίου 2021.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν 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:
• Να υπάρξει διαδικασία αξιολόγησης της δράσης καθώς και η δέσμευση των
συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ, με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης.
• Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους διαγωνισμούς 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 σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καθώς και με
όλα τα προστατευτικά υγειονομικά μέτρα, όπως ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της
Πολιτείας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού
προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
• Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους διαγωνισμούς να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
• Η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων
και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών
και της οργανωτικής Επιτροπής, εκτός ωρολογίου προγράμματος και σύμφωνα με τους
κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και
γονέων/κηδεμόνων, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση μαθητών/μαθητριών.
• Τα έργα των μαθητών και μαθητριών 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/μαθητριών.
• Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
• Η χρήση των έργων να διατίθεται δωρεάν και να είναι αυτά ελεύθερα στους/στις
εκπαιδευτικούς προς χρήση.
• Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά
της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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 αντιμετώπιση της
επιδημικής κρίσης.

Επισυνάπτονται οι Προσκλήσεις Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς με αναλυτικές πληροφορίες για τη
συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο τηλ. 22980 52210, καθώς
και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ydra@ydra.gov.gr .
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω μαθητικούς διαγωνισμούς
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 2 ηλεκτρονικά αρχεία (προσκλήσεις συμμετοχής)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
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 Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
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΄
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