
             

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής μαθητικού διαγωνισμού

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 35649/Δ2/29-03-2021 έγγραφο

Απαντώντας στο από 25-01-2021 ηλεκτρονικό αίτημά σας που αφορά στην έγκριση διεξαγωγής των 

«Πανελλήνιων Αγώνων Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα» και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 15/26-03-2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι 

εγκρίνεται η διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην 

Αγγλική Γλώσσα 2021 που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. των σχολικών 

μονάδων – μελών του PFA όλης της χώρας και θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 

ZOOM από τις 01-04-2021 έως τις 04-04-2021.

Το πρόγραμμα εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

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/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό να υλοποιηθεί εκτός 

ωρολογίου προγράμματος.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον 

(εμπορία, διαφήμιση).

Βαθμός Ασφαλείας:
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6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί 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.

7. 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 στον 

Διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε 

ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης (όπως για τη «live streaming 

- απευθείας» μετάδοση της συμμετοχής που θα προκριθεί στην τελική φάση των Αγώνων, καθώς επίσης 

και των βραβεύσεων). Για κάθε μαθητή/τρια που πρόκειται να βιντεοσκοπηθεί, να έχει εξασφαλιστεί 

από τους διοργανωτές του διαγωνισμού η ενυπόγραφη συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, του 

γονέα ή του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, για τη διενέργεια της βιντεοσκόπησης.

8. Η διαχείριση υλικού βιντεοσκόπησης και μαγνητοφώνησης των μαθητών και μαθητριών να 

περιοριστεί αποκλειστικά σε σχολικό πλαίσιο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να αποκλειστεί 

κάθε διαφημιστική, εμπορική ή άλλη χρήση.

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 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. 

Εσωτ. Διανομή:
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., τμ. Α΄
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