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1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Αττικής
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’
Αθήνας ,Δ’ Αθήνας, Αν. Αττικής, Δυτ.
Αττικής, Πειραιά
(μέσω της Π.Δ.Ε. Αττικής)
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές
Μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητας των ανωτέρω
Διευθύνσεων Δ.Ε.
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ:

Έγκριση του Μαθητικού Συνεδρίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά με

θέμα: «21 ερωτήματα για το 1821» για τους μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Δημόσιων και
Ιδιωτικών ΓΕΛ της Περιφέρειας Αττικής.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 146098/Δ2,Υ2/26-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο υπ’ αριθμ.14330/08-08-20 έγγραφό σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος,
σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνεται η υλοποίηση του Μαθητικού Συνεδρίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά, με
θέμα: «21 ερωτήματα για το 1821»,το οποίο απευθύνεται σε μαθητές /τριες όλων των τάξεων των
Δημόσιων και Ιδιωτικών ΓΕΛ της Περιφέρειας Αττικής και των σχολείων της ομογένειας. Το εν λόγω
Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2021.
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου 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, ενώ σε περίπτωση παράτασης της απαγόρευσης συνωστισμού
και συνεδριακών εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19,θα διεξαχθεί
διαδικτυακά με τις ακόλουθες 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.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του μαθητικού Συνεδρίου να διατίθεται δωρεάν και να είναι
ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Να μην υπάρχουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών.
8. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και
δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των
μαθητών.
9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του Μαθητικού
Συνεδρίου τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
10. 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 κρίσης.
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6.Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7.Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
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