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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής διασχολικών αγώνων ρητορικής τέχνης Γυμνασίων

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 149293/Δ2/19-11-2021 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 9601/14-06-2021 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάζεται η με αρ. πρωτ. 

89/10-06-2021 αίτηση του Διευθυντή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου και λαμβάνοντας υπόψη τη 

σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/18-11-2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε 

ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 η διεξαγωγή του διασχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος / 

διαγωνισμού με τίτλο: «Στ΄ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων: Ρήσεις & Αντιρρήσεις» που 

διοργανώνεται από το 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με το Διαπανεπιστημιακό - 

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (επιστημονική στήριξη) και την 

«Ελληνική Ένωση για την προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2022 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 

Γυμνασίων όλης της χώρας χωρίς κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες/ουσες.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς 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 σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη 
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προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/-τριών να πραγματοποιηθούν εκτός 

ωρολογίου προγράμματος.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών 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.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των 

χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/- τριών, και η επίσκεψη των 

μαθητών/-τριών στους χώρους αυτούς να πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και 

προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για τις εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές 

εκδρομές.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη 

φάκελο αξιολόγησής της.

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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