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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 23/4/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/46707/Δ2

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Θεσσαλίας

ΚΟΙΝ.: 1. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων
2. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΔΕ Θεσσαλίας
(μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: 1ο Πανθεσσαλικό e-Μαθητικό Συνέδριο «Το 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 44584/Δ2/19-4-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρ. 3046/23-3-2021 έγγραφό σας, και στα συνημμένα σε αυτό, και σχετικά με το
αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 18/15-4-2021
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 1ου Πανθεσσαλικού e-Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο
«το 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας.
Το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 για τους/τις
μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 για τους/τις
μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Το συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση 1821.
Σκοπός του είναι οι μαθητές/μαθήτριες να καταθέσουν το πώς αντιλαμβάνονται την Επανάσταση του
1821 σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας και διαλόγου με συνομήλικους/συνομήλικες άλλων περιοχών. Με
τον τρόπο αυτό, θα μοιραστούν όσα πολύτιμα χαρακτηρίζουν την κληρονομιά του τόπου τους και θα
έχουν την εμπειρία του δημιουργικού διαλόγου στον οποίο η συνεργατική δημιουργία συνθέτει τη
συνολική εικόνα αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η
ενίσχυση της πολιτειότητας μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις δράσεις με αφορμή τον
εορτασμό των 200 χρόνων από τα γεγονότα του 1821 με οδηγό το παρόν και κατεύθυνση το μέλλον της
Ευρώπης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν στο συνέδριο με:
α. Κείμενα, πεζά ή ποιήματα –δημιουργική γραφή
β. Διασκευή διηγήματος, αποσπάσματος κ.λπ.
γ. Κείμενο άποψης και επιχειρηματολογίας
δ. Ψηφιακές αφηγήσεις
ε. Δραματοποίηση
στ. Τραγούδια
ζ. Ζωγραφική ή άλλες καλλιτεχνικές δημιουργίες
η. Δημιουργία βίντεο
θ. Συνεντεύξεις.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους να συμμετάσχουν σε
αυτό, καλούνται να δηλώσουν τις σχετικές πληροφορίες με τη συμμετοχή (τίτλο, συμμετέχουσες/οντες και
μια
σύντομη
περίληψη
της
πρότασή
τους)
σε
ειδική
ηλεκτρονική
διεύθυνση
synedrio1821@thess.pde.sch.gr , ενώ τα σχολεία θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη φόρμα με την
ακόλουθη διεύθυνση: https://bit.ly/3euz618 .
Επισημαίνεται ότι η έγκριση για τo εν λόγω Συνέδριο δίνεται με την προϋπόθεση ότι για την υλοποίησή
του θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και επιπλέον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο συνέδριο να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των
μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο συνέδριο να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την
έγγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Το συνέδριο να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
4. Η παιδαγωγική πλαισίωση του συνεδρίου εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις
τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και να πραγματοποιείται με την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής
μονάδας και κατά την κρίση τους, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών και τις
ιδιαιτερότητες της τάξης τους.
5. Οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή στο συνέδριο να υλοποιηθούν κατά την κρίση του/της
εκπαιδευτικού στο πλαίσιο συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
ή επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, με
τρόπο που θα υποστηρίζουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και χωρίς να
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παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παιδαγωγική πλαισίωση του συνεδρίου εντός ωρολογίου
προγράμματος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που διοργανώνει το συνέδριο ή για άλλον (με
εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που
θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.
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»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Σύνοδο θα γίνει χωρίς δαπάνη
για το Δημόσιο.

Με εντολή Υφυπουργού

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

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

Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
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΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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