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Μαρούσι, 9-3-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/25228/ΦΔ/25988/Δ1

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) (μέσω των οικείων Δ/νσεων )
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
KOIN: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Υπόψη κ. Δημήτρη Γεωργίου
info@eefshp.org

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση έγκρισης Μαθητικού Διαγωνισμού της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον

Φιλελληνισμό με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης
μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα»».
Σχετ. εγγρ: Το υπ’ αρ. πρωτ. 25228/04-03-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 1647/03-01-2022 εγγράφου σας για έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού
Διαγωνισμού της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη
Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης μάχονται για στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην
Ελλάδα» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ.
12/03-03-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.
Ο εν λόγω διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από το 1821 και στόχος του
είναι να τιμήσει η Ελλάδα τους επώνυμους και ανώνυμους ανθρώπους, που εμπνεύστηκαν από τον ελληνικό

πολιτισμό και πίστεψαν στον αγώνα των Ελλήνων, να προβάλει μια παράδοση φιλίας και συνεργασίας
εκατοντάδων χρόνων και να κτίσει γέφυρες φιλίας και συμμαχιών στο μέλλον.
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον
κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω Διαγωνισμό 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
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 στον Διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
3. 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.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις
εκπαιδευτικούς.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τον πλήρη
φάκελο αξιολόγησής του.
7. 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.
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.
Αναφορικά με τον διαγωνισμό, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα
σχεδιάσουν εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της επετείου
της 25ης Μαρτίου 2022, στις οποίες θα αναφερθούν σε θέματα σχετικά με τη συμμετοχή νέων στη
φιλελληνική δραστηριότητα της Επανάστασης και στην ένταξη εθελοντών από την Ευρώπη στο Τάγμα των
Φιλελλήνων, στη Μάχη του Πέτα.
Ενδεικτικά μπορούν να επιλέξουν ως θέματα δράσης τα ακόλουθα:

 Η συμμετοχή νέων και φοιτητών στα φιλελληνικά κομιτάτα στην Ευρώπη
 Νέοι εθελοντές στο Τάγμα των Φιλελλήνων στη Μάχη του Πέτα
 Γυναικείο φιλελληνικό κίνημα και φεμινισμός
 Οι Φιλέλληνες εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων
 Η σημασία της Μάχης του Πέτα για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Η προετοιμασία των εκδηλώσεων, με τις οποίες τα σχολεία θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, θα γίνει
εκτός ωρολογίου προγράμματος με τη συνδρομή εκπαιδευτικού του σχολείου. Χρονοδιάγραμμα ορίζεται η
περίοδος από τις 15/01/2022 έως και την 30/04/2022.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.
Συν: Σχέδιο Προκήρυξης

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

