
 

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

Μαρούσι, 02/12/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/156363/Δ2

                                                                               ΠΡΟΣ:

                                                                                  KOIN:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας» 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 148200/Δ2/18-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Εκπαιδευτικού Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Άφιξις», και λαμβάνοντας 
υπόψη το με αρ. πρ. 61/12-11-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό 
έτος 2021-22.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----- Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Εκπαιδευτικός Μη-Κερδοσκοπικός   
    Οργανισμός «Άφιξις»
    Υπόψη κ. Καπερνέκα Άννας
    annakap@afixis.org  
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
    info@iep.edu.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

   Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
                                  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)

  210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
  210-3442212 (Ε.Ε.)

                 210-3443273 (Δ.Ε.)

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
της χώρας 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
3. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
4. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας και 

Ελληνικά Σχολεία της Ομογένειας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων  Δ.Ε. της 
χώρας και των Συντονιστών Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού)

5.   Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και  
      Επαγγελμάτων
      info@sivitanidios.edu.gr 
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Ο ανωτέρω διαγωνισμός αποτελείται από τρεις προκριματικούς γύρους  κατά τους μήνες Φεβρουάριο-
Απρίλιο 2022, καθώς και έναν τελικό γύρο τον Απρίλιο 2022, οι οποίοι θα διεξαχθούν εκτός ωρολογίου 
προγράμματος.

Οι μαθητές/ τριες αναλαμβάνουν ρόλους δικηγόρων, μαρτύρων, δικαστών, εισαγγελέων και ενόρκων, 
και συναγωνίζονται σε δίκες που πραγματεύονται αμφιλεγόμενα ζητήματα με βάση πραγματικές 
υποθέσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία τους (12-18 ετών). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της ρητορείας και της επιχειρηματολογίας σε 
μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του προγράμματος έχουν 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον και τη βασική λειτουργία του δικαστηρίου, τους 
ρόλους κάθε προσώπου κατά τη διάρκεια μιας δίκης, αλλά και να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, 
όπως είναι η επιχειρηματολογία, η διαχείριση του χρόνου, η ομαδικότητα και ο προφορικός λόγος, η 
κριτική ικανότητα και η πειθώ. 

Η σχολική ομάδα που θα αναδειχθεί στην πρώτη θέση, βραβεύεται στην τελετή λήξης του διαγωνισμού 
με το Βραβείο «Πρωταγόρας» και τα μέλη της λαμβάνουν ατομικό πιστοποιητικό βράβευσης, ενώ το 
σχολείο λαμβάνει πιστοποιητικό βράβευσης για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, το οποίο 
παραλαμβάνει εκ μέρους του ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της ομάδας. Ο δικηγόρος ή ο μάρτυρας 
που συγκέντρωσαν την υψηλότερη ατομική βαθμολογία λαμβάνει το βραβείο ρητορείας. Επίσης, 
δίνονται τρία βραβεία σε ισάριθμους καλύτερους ομιλητές κάθε προκριματικού γύρου.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για το σχολικό έτος 2021-22 τηρώντας 
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με το εν λόγω εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα/μαθητικό διαγωνισμό να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο. 

2.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα/διαγωνισμό να 
είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του 
Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών του σχολείου.

3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του 
προγράμματος/διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

4. Ομοίως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό, ως υπεύθυνοι των συμμετεχουσών 
ομάδων των μαθητών/τριών, να πραγματοποιείται εκτός του διδακτικού τους ωραρίου. 

5.  Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθούν με 
ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 
μαθητριών. 

7. Να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον φορέα (με 
εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). 

8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στο εν 
λόγω πρόγραμμα και τον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η 
συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 



10.  Οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να 
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους. 

11. Το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει/πλαισιώνει τη δράση να διατίθεται δωρεάν και να είναι 
ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

12. 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. 

13. 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 παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας 
στον Φορέα διοργάνωσης στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση protagoras@afixis.org και 
επιπλέον μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://protagoras.afixis.org, όπου υπάρχει 
διαθέσιμο όλο το υλικό. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα 
γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                                           
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Γ΄
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ     
      Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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