ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μαθητικός διαγωνισμός στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης του Πέτα (4 Ιουλίου
1822) με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της
Ευρώπης μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα».
Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ – www.eefshp.org),
συμμετέχει στους εορτασμούς για το 2022 με τη διενέργεια σχολικού διαγωνισμού
με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης
μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα».
Η ΕΕΦ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός της είναι η μελέτη, ανάδειξη
και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσω μίας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών στην
Ελλάδα και διεθνώς.
Η Εταιρεία έχει ήδη οργανώσει στην Αθήνα μεταξύ του 2019 και 2021, σημαντικές
εκδηλώσεις - αφιερώματα στον Αμερικανικό, τον Γαλλικό και τον Αγγλικό
Φιλελληνισμό, εκδήλωση-έκθεση για την επέτειο της Ναυμαχίας στο Ναυαρίνο και
απονομή βραβείου Λόρδου Βύρωνα στους απογόνους των Φιλελλήνων, με ομιλίες,
εκθέσεις και συναυλίες κλασσικής μουσικής (φιλελληνικής έμπνευσης), σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες Πρεσβείες και με την παρουσία του Προέδρου της
Ελληνικής
Δημοκρατίας,
Πρέσβεων
και
επισήμων
(πληροφορίες:
https://www.eefshp.org/drastiriotites/ekdilosis/).
Η Εταιρεία λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2021 το Μουσείο Φιλελληνισμού, επίσης
ετοιμάζει μνημείο για τους Φιλέλληνες που αγωνίσθηκαν για την απελευθέρωση της
Ελλάδος, και πολλές σημαντικές εκθέσεις, συναυλίες, εκδόσεις και παραγωγές media
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Στο πλαίσιο των δράσεων της, η ΕΕΦ οργανώνει με αφορμή τον εορτασμό της Μάχης
του Πέτα 2022, σχολικό διαγωνισμό με θέμα να προβάλει και να τιμήσει την
συνεισφορά των νέων φιλελλήνων στην Ελλάδα και διεθνώς κατά την διάρκεια της
Επανάστασης του 1821.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να τιμήσει η Ελλάδα τους χιλιάδες επώνυμους και
ανώνυμους ανθρώπους που εμπνεύσθηκαν από τον Ελληνικό πολιτισμό και
πίστεψαν στον αγώνα των Ελλήνων για να ελευθερώσουν την Ελλάδα, και να
χρησιμοποιήσουμε μία παράδοση φιλίας και συνεργασίας εκατοντάδων χρόνων που
συνδέει τους λαούς μας, για να κτίσουμε γέφυρες φιλίας και καλλιέργειας
συμμαχιών για το μέλλον.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να
σχεδιάσουν εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις κατά
την διάρκεια της εορτής της 25ης Μαρτίου 2022, στις οποίες θα αναφερθούν σε
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θέματα σχετικά με τον φιλελληνισμό και την δράση των φιλελλήνων στη Μάχη του
Πέτα.
Οι εκδηλώσεις μπορούν να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
θέματα, τα οποία παρατίθενται ενδεικτικά:
- η συμμετοχή νέων και φοιτητών στα φιλελληνικά κομιτάτα στην Ευρώπη
- νέοι εθελοντές στο Τάγμα των Φιλελλήνων στη Μάχη του Πέτα
- γυναικείο φιλελληνικό κίνημα και φεμινισμός
- οι Φιλέλληνες εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων
- η σημασία της Μάχης του Πέτα για την αναζήτηση κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Στόχος των εκδηλώσεων αυτών θα είναι να αναδείξουν ότι ο Φιλελληνισμός ήταν
ουσιαστικά η πρώτη αφορμή να ανακαλύψει η Ευρώπη της κοινές της πολιτιστικές
ρίζες και αξίες, και να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν οι πρώτες κοινές Ευρωπαϊκές
πολιτικές, οι οποίες 150 έτη αργότερα οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕΦ και τα στελέχη της είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να βοηθήσουν
στην επιλογή πηγών και βιβλιογραφίας και στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων.
Τα σχολεία που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν μπορούν να βιντεοσκοπήσουν
τις εκδηλώσεις τους και να στείλουν τα βίντεο στην ΕΕΦ μέχρι την 30 Απριλίου 2022,
σε ηλεκτρονικό αρχείο με την χρήση της υπηρεσίας WETRANSFER.COM, στην
διεύθυνση: info@eefshp.org. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
στα σχολεία με φυσική παρουσία τα σχολεία μπορούν και πάλι να παρουσιάσουν το
έργο τους μέσω διαδικτύου, και να στείλουν το υλικό ηλεκτρονικά με τον ίδιο τρόπο.
Σε περίπτωση που υποβληθούν βίντεο στα οποία εμφανίζονται μαθητές, θα ζητηθεί
έγκριση του σχολείου και των γονέων. Η διαχείριση του υλικού αυτού θα είναι
συμβατή με τον κανονισμό GDPR.
Οι τέσσερεις πρώτοι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν ειδικό βραβείο, και δώρο
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Παράλληλα, ανάλογα με το σενάριο των εκδηλώσεων που θα επιλεγούν, την
αρτιότητα της εργασίας, αλλά και τα δεδομένα της πανδημίας COVID-19, η ΕΕΦ
μπορεί να καλέσει ορισμένα σχολεία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ειδικές
εκδηλώσεις, παρουσία ευρύτατου κοινού, πολιτικών, διπλωματών και εκπροσώπων
των χωρών καταγωγής των Φιλελλήνων που θα επιλεγούν να τιμηθούν από όλη την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, απογόνων φιλελλήνων που ζουν σήμερα σε διάφορες χώρες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ, κλπ.
Eταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (www.eefshp.org)
Για πληροφορίες: info@eefshp.org

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Β΄
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spudonpe@minedu.gov.gr
: B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
: Α. Βάρλα (Δ.Ε)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε)
: Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
: 210 344 2249 (Π.Ε)
: 210 344 3272 (Δ.Ε)
: 210 344 2933 (E.A.E.)
: 210 344 2212 (Ε.Ε)
: 210 344 3293 (Π.Ε.)
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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) (μέσω των οικείων Δ/νσεων )
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
KOIN: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Υπόψη κ. Δημήτρη Γεωργίου
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ΘΕΜΑ: «Εισήγηση έγκρισης Μαθητικού Διαγωνισμού της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον

Φιλελληνισμό με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης
μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα»».
Σχετ. εγγρ: Το υπ’ αρ. πρωτ. 25228/04-03-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 1647/03-01-2022 εγγράφου σας για έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού
Διαγωνισμού της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό με θέμα «2022: 200 χρόνια από τη
Μάχη του Πέτα: οι Φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης μάχονται για στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην
Ελλάδα» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ.
12/03-03-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.
Ο εν λόγω διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από το 1821 και στόχος του
είναι να τιμήσει η Ελλάδα τους επώνυμους και ανώνυμους ανθρώπους, που εμπνεύστηκαν από τον ελληνικό

πολιτισμό και πίστεψαν στον αγώνα των Ελλήνων, να προβάλει μια παράδοση φιλίας και συνεργασίας
εκατοντάδων χρόνων και να κτίσει γέφυρες φιλίας και συμμαχιών στο μέλλον.
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον
κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω Διαγωνισμό 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.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον Διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
4.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις
εκπαιδευτικούς.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τον πλήρη
φάκελο αξιολόγησής του.
7. 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.
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.
Αναφορικά με τον διαγωνισμό, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα
σχεδιάσουν εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της επετείου
της 25ης Μαρτίου 2022, στις οποίες θα αναφερθούν σε θέματα σχετικά με τη συμμετοχή νέων στη
φιλελληνική δραστηριότητα της Επανάστασης και στην ένταξη εθελοντών από την Ευρώπη στο Τάγμα των
Φιλελλήνων, στη Μάχη του Πέτα.
Ενδεικτικά μπορούν να επιλέξουν ως θέματα δράσης τα ακόλουθα:

 Η συμμετοχή νέων και φοιτητών στα φιλελληνικά κομιτάτα στην Ευρώπη
 Νέοι εθελοντές στο Τάγμα των Φιλελλήνων στη Μάχη του Πέτα
 Γυναικείο φιλελληνικό κίνημα και φεμινισμός
 Οι Φιλέλληνες εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων
 Η σημασία της Μάχης του Πέτα για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Η προετοιμασία των εκδηλώσεων, με τις οποίες τα σχολεία θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, θα γίνει
εκτός ωρολογίου προγράμματος με τη συνδρομή εκπαιδευτικού του σχολείου. Χρονοδιάγραμμα ορίζεται η
περίοδος από τις 15/01/2022 έως και την 30/04/2022.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.
Συν: Σχέδιο Προκήρυξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

