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ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης Ζ΄ Αγώνων Λόγου
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 82884/Δ2/09-07-2021 έγγραφο
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 2686/18-05-2021 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη τη
σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 36/08-07-2021 του Δ.Σ.),
σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή των Ζ΄ Αγώνων Λόγου (Greek Forensics 2022)
που διοργανώνει το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια.
Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 3 Απριλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη, στις
εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια χωρίς κόστος συμμετοχής για τους
συμμετέχοντες/ουσες. Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και
Λυκείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να
γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
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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.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Ομοίως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό, ως σύμβουλοι των
μαθητών/-τριών και κριτές των αγώνων, να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός
του εργασιακού τους ωραρίου.
5. Σχετικές δραστηριότητες με το περιεχόμενο του διαγωνισμού δύνανται να
υλοποιηθούν με χαρακτήρα προαιρετικό και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, είτε στο
πλαίσιο του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας με τρόπο που δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία
του γνωστικού αντικειμένου αλλά αντίθετα την εμπλουτίζει με τρόπο δημιουργικό, είτε στο
πλαίσιο

συναφούς

προγράμματος

σχολικών

δραστηριοτήτων.

Ο

χρόνος

απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/-τριών να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
διδακτικές ώρες, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, κ.λπ.) να υλοποιηθεί με
ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα
νομοθεσία

για

τη

διασφάλιση

των

προσωπικών

δεδομένων

των

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Οι μετακινήσεις των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
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
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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 ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.anatolia.edu.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτ. Διανομή
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄
 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Τμ. Α΄
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