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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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ΠΡΟΣ:  
 
 
         
ΚΟΙΝ:  

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 
1.1ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής 
Μακεδονίας 
2.Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας 
3.Γυμνάσια Κεντρικής Μακεδονίας 
(Δια των Δ.Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας) 

 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Αγώνων Επιχειρηματολογίας και Αυθορμήτου Λόγου Γυμνασίων 
 
ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 123 του ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ. Α΄/23-12-2021)  
           2. Το με αριθμ. πρωτ. 2182/24-10-2022 ηλεκτρονικό αίτημά σας  
             
 
 Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4876/2021,  σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή των 4ων Αγώνων Επιχειρηματολογίας Γυμνασίων που 
διοργανώνονται από το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας και τα σχολεία: Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη. 
 Οι 4οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αυθορμήτου Λόγου των Γυμνασίων θα διεξαχθούν το 
Σάββατο 1 Απριλίου του 2023 στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, διά ζώσης και απευθύνονται σε 
μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας. 
 Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για την κριτική σκέψη 
αλλά και να αξιοποιηθούν γνώσεις από μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών και στον εμπλουτισμό 
τους. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών/τριών στον προσχεδιασμένο προφορικό λόγο  
και στην αναβάθμιση της ετοιμότητάς τους στην παραγωγή προφορικού λόγου, που συνιστά μία από 
τις βασικές μακροδεξιότητες λόγου, να προβληματιστούν σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος  και να 
τοποθετηθούν νηφάλια σε διλημματικές καταστάσεις. Η διεξαγωγή των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί 
με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 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  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

3. Για τη συμμετοχή στους Αγώνες να μην απαιτείται καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών, 
εκπαιδευτικών ή σχολικών μονάδων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 
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4. Η μετακίνηση  των μαθητών/τριών στους 4ους Αγώνες Επιχειρηματολογίας να γίνει χωρίς 
δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπό την ευθύνη των γονέων και 
κηδεμόνων τους.  

5. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς. 

6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών  μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η  
βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των εμπλεκομένων, παρά μόνο με την έγγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. 

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν 
χορηγούς των συγκεκριμένων Αγώνων. 
 

Επισημαίνεται 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 
καταλληλόλητα 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. 
 

 

 

 

 Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
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