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Μαρούσι, 20-10-2020
Αρ. Πρωτ. Φ15/143020/Δ2
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

British Council, Διεθνές Κέντρο
Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Υπόψη: κ.Βικτωρίας Κυριάκη,
mail: Victoria.kyriaki@britishcouncil.gr
κ. Ντόρα Πάλλη
mail: d.pallis@yahoo.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε & Δ.Ε.
(δια των οικείων Δ/νσεων)

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council)
με τίτλο «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό» για το σχολικό έτος 2020-21, για μαθητές/τριες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 106544/Δ2,Δ7/17-08-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 14-05-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 38/31-07-2020
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε
τη διεξαγωγή των Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό».
O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) σε
συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε΄, ΣΤ΄
Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου όλης της χώρας.
Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2020-21.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, 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 σχολείων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική.
3. Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών να υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της
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Πληροφορικής, των ΤΠΕ, ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων αγωγής υγείας / περιβαλλοντικής
εκπ/σης), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος
σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες
απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λ.π.) των εμπλεκομένων
μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους/τις
μαθητές/τριες.
4. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και να διασφαλίσει τα προσωπικά
δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
5.
Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν
έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους από τα υποβληθέντα έργα
(με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
6.
Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα/την ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/τριας,
ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό
ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους
όρους προκήρυξης.
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 αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:
Α) Με τον φορέα υλοποίησης (British Council)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Βικτωρία Κυριάκη, 210-3692337, Victoria.kyriaki@britishcouncil.gr
Ντόρα Πάλλη, 210-3611023 , d.pallis@yahoo.gr
Β) Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας www.olympictruce.org
Τάνια Βίτσου, 2103611023 about@olympictruce.org

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ 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. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄
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