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             ΠΡΟΣ:  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ 
                      ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟ                                       ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
                       Υπόψη κ.Σαββοπούλου Ε.                                      

              Email : savvopou@unhcr.org 

   

 

  KOIN:    1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 

    της χώρας. Έδρες τους. 

  2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.                                                 

  3.  Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.   

      της χώρας. (μέσω των οικείων Διευθύνσεων  Δ.Ε  

             & Π.Ε. της χώρας) 

    

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμός με τίτλο  «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα 

το αύριο που φανταζόμαστε»   για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

καθώς επίσης και για μαθητές/τριες πρόσφυγες που φοιτούν σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (ΔΥΕΠ) για το σχ. έτος 2020-2021». 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 145526/Δ2,Υ2/26-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ. 

 

      Απαντώντας στο από 15-06-2020 έγγραφό σας , σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον   Μαθητικό 

Διαγωνισμό με τίτλο, « 75 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που 
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φανταζόμαστε», που απευθύνεται σε  μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων και όλων των τύπων 

σχολείων της χώρας, καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες πρόσφυγες που φοιτούν σε ΔΥΕΠ, 

για το σχολικό έτος 2020-2021. 

    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 σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών τους στον Διαγωνισμό και 

την τελετή βράβευσης να είναι προαιρετική και να γίνεται με την έγκριση της Διεύθυνσης 

και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, και σε συνεννόηση με τους/τις υπεύθυνους/-

ες Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

2) Τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού (παιδαγωγική πλαισίωση της δράσης για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών, η προετοιμασία των έργων των 

μαθητών/-τριών και η τελετή βράβευσης) δύναται να αναπτυχθούν από όλη τη σχολική 

μονάδα που φιλοξενεί τη ΔΥΕΠ, εντός ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, είτε στο 

πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη 

θεματολογία του διαγωνισμού, είτε στο πλαίσιο συναφούς προγράμματος αγωγής υγείας 

που υλοποιείται στο σχολείο. 

3) Στο πλαίσιο παιδαγωγικής πλαισίωσης της δράσης να διαμορφωθεί το κατάλληλο 

μαθησιακό περιβάλλον και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην εκπαιδευτική και 

μαθησιακή διαδικασία, ώστε να προωθείται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση των 

μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις φάσεις του 

διαγωνισμού (ενημέρωση, υλοποίηση, βράβευση). 

4) Η διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να αναπτύσσεται με ευθύνη της επιτροπής 

διοργάνωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση 

των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων και έχοντας εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση/Υ.Δ. από τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών για την παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των 

παιδιών τους. 

5) Κατά τη συμμετοχή των ΔΥΕΠ ή των σχολικών μονάδων στην τελετή βράβευσης του 

διαγωνισμού να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία αναφορικά με το πλαίσιο διεξαγωγής διδακτικών/εκπαιδευτικών επισκέψεων 

και εκπαιδευτικών εκδρομών. 

6) Ο διαγωνισμός και η τελετή βράβευσης να μην συνδέονται με οποιαδήποτε τρόπο με 

άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 



 

7) Οι συντελεστές του εν λόγω προγράμματος να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο 

αξιολόγησης του 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 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. 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
   ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε      

 

                                                                                                              

                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:                                                                 

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                   

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως                                                                     . 

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 

4. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων                                          

5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης 

6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Τμήμα Β’ 

7. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ 

8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 

9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’ 

10.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  και Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήμα Β’ 

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

  

 

 

    


