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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 21-10-2020
Αρ. Πρωτ. Φ15/143787/Δ2
Βαθ. Προτερ.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Τομέα Νεότητας
Δ/νση Νεότητας Περιφέρειας
Υπόψη κ.Μαρίας Καστελλάνου
Mail: youth_branches@redcross.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)

4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του Νεανικού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Covid 19Μαθητές και Απόσταση» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το σχολικό έτος 2020-21, για
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 138488/Δ2/13-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 23-07-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 48/08-10-2020
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε
τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Covid 19-Μαθητές και Απόσταση».
O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 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 μαθητών/μαθητριών 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.
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2.

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
3.
Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, 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 οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών, καθώς και δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του
διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
5.
Η υλοποίηση του προγράμματος σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4)
διδακτικές ώρες.
6.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
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 επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.
Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο παρόν έγγραφο

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. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

2

Αθήνα, 23/7/2020
Αριθμ. Πρωτ.:3440
Προς
Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε & Δ.Ε
Υπόψιν κας Βάρλα
Αξιότιμη κυρία Βάρλα,

Ο Τομέας Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του προτείνει τη διοργάνωση του Νεανικού Μαθητικού
Διαγωνισμού ζωγραφικής για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με θέμα:
«Μαθητές και απόσταση»
2 έννοιες ασυμβίβαστες
COVID-19.

που πρέπει να συνυπάρξουν υπό την πίεση του

Τα παιδιά καλούνται να συστηθούν στο κοινό και μέσα από τα έργα τους
να προβάλουν την δική τους οπτική για τα νέα δεδομένα που επιβλήθηκαν
λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Τα δημιουργήματά τους θα παρουσιάσουν τα όνειρά τους για τον κόσμο
μετά την κρίση, ενώ μέσα από την απόσταση τα παιδιά θα βρουν την ισορροπία
που χρειάζονται για να διατηρήσουν και να διαφυλάξουν τις σχέσεις με τους
φίλους και τους συμμαθητές τους.
Πιο συγκεκριμένα:
•

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών

•
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σχολεία απ΄ όλη την Ελλάδα (Ε΄και Στ΄
τάξεις Δημοτικών Σχολείων καθώς και Α – Γ τάξεις Γυμνασίων)


Τα έργα μπορεί να είναι ομαδικά ή ατομικά

•
Θα συσταθεί ειδική καλλιτεχνική επιτροπή η οποία θα αναλάβει την
επιλογή των έργων

•
Ο διαγωνισμός θα αναδείξει δύο νικητές , έναν μαθητή / μαθήτρια της
πρωτοβάθμιας και ένα μαθητή / μαθήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•
Το έργο, θα είναι σε καμβά ή ακουαρέλα διαστάσεων 40x60 cm και τα
χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι ακρυλικά ή τέμπερες.
•
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων θα είναι η 30 Μαρτίου
2021.
•
Το έργο που θα βραβευτεί (ανά εκπαιδευτική βαθμίδα) θα γίνει αφίσα
του Τομέα Νεότητας ΕΕΣ
•

Τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο που θα προσδιορισθεί μελλοντικά.

•
Η μέρα της εκδήλωσης μπορεί να ταυτιστεί με την ημέρα του εορτασμού
της Παγκόσμιας ημέρας ΕΕΣ (8η Μαΐου) και ο διαγωνισμός να πλαισιωθεί με
διάφορες εκδηλώσεις.
Σημαντικές Ημερομηνίες:


Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα αποστείλουν έως τις 15/11/2020 την
αίτηση συμμετοχής στον:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Λυκαβηττού 1
106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 6983778
Email: youth_branches@redcross.gr



Tα έργα θα πρέπει να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση έως τις
30/3/2021
Η βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση σε ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί.



Φιλοδοξούμε η διοργάνωση του Πανελλήνιου αυτού διαγωνισμού να
αφυπνίσει συνειδήσεις μιας και θα προβάλει τη διάσταση που έχει λάβει στα
δικά τους μάτια η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)

Ο Πρόεδρος
Dr ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α

