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Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βαθμ. Προτερ.:
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρούσι, 23/03/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/ 33154/Δ2
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
της χώρας.
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
2. Συντονιστές Εκπ/κού Έργου (μέσω των Π.Δ.Ε.
-----

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
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.245 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

της χώρας).

KOIN:

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
Δ.Ε. (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων (info@sivitanidios.edu.gr)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Μαθητικού Συνεδρίου των σχολείων του δικτύου «Σχολεία πρέσβεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EPAS» με τίτλο «Ζω, συναισθάνομαι, δρω. Γιορτάζω την ημέρα της
Ευρώπης, γιορτάζω τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην ΕΕ, απολαμβάνω ως πολίτης τα οφέλη της ΕΕ» , για
το σχ. έτος 2020-21.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ.170660/Δ2/01-03-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 16-12-2021 αίτημά σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 10/25-02-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται
η υλοποίηση του Μαθητικού Συνεδρίου των σχολείων του δικτύου «Σχολεία πρέσβεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου EPAS» με τίτλο «Ζω, συναισθάνομαι, δρω. Γιορτάζω την ημέρα της Ευρώπης, γιορτάζω
τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην ΕΕ, απολαμβάνω ως πολίτης τα οφέλη της ΕΕ», το οποίο θα διεξαχθεί
διαδικτυακά την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου,

των σχολείων-πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, EPAS, της επικράτειας, για το σχολικό έτος
2020-21, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα 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 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 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.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/
προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού μαθητικού συνεδρίου των σχολείων του δικτύου «Σχολεία
πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου» EPAS με τίτλο: «Ζω, συναισθάνομαι, δρω. Γιορτάζω την Ημέρα
της Ευρώπης, γιορτάζω τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην ΕΕ, απολαμβάνω ως πολίτης τα οφέλη της ΕΕ.»,
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 προγράμματος τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
8. 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 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
κρίση
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω Συνεδρίου.
Συν:1 αρχείο pdf
Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως

3.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4.Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων-Τμήμα Α’
5.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6.Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7.Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

