
 

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

Μαρούσι,    27-11-2020              
   Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/162535/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         
                                                                                      KOIN:      1. Π.Δ.Ε. Π.Ε. & Δ.Ε. Θεσσαλίας.

2. Δ.Π.Ε.  & Δ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας

3. Γραφείο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

(μέσω της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας)

4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Λάρισας.

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού  με τίτλο: «Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της           

Ψυχοκοινωνικής Υγείας» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας-Ο.ΚΑ.ΝΑ. Π.Ε. Λάρισας για το σχολικό έτος 2020-21.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 132777/Δ2/05-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 11-05-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση 

μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας» που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Π/θμιας (τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης (τάξεων Α΄, Β΄,Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ και Β΄ Λυκείου) της Π.Ε. Λάρισας και σχετικά με το 

αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 47/01-10-

2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-21.            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΟΚΑΝΑ 
Υπόψη κ.ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΦΑΚΗ
Mail: kplarisa@otenet.gr
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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.)

                               Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
                               Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

              : 210-34.43.293 (Π.Ε.)
              : 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 

αποστέλλοντας τα έργα ηλεκτρονικά, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19  και 

σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών τους στον Διαγωνισμό και την τελετή 

βράβευσης να είναι προαιρετική και να γίνεται με την έγκριση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου

Διδασκόντων του σχολείου και σε συνεννόηση με τους/τις υπεύθυνους/-ες Αγωγής Υγείας/Σχολικών

Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

β. Τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού (παιδαγωγική πλαισίωση της δράσης για την ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σε ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της

ψυχοκοινωνικής υγείας, προετοιμασία των εικαστικών έργων των μαθητών/-τριών, τελετή

βράβευσης) δύναται να αναπτυχθούν εντός ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, είτε στο

πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη θεματολογία του

διαγωνισμού, είτε στο πλαίσιο συναφούς προγράμματος αγωγής υγείας που υλοποιείται στο

σχολείο.

γ. Στο πλαίσιο παιδαγωγικής πλαισίωσης της δράσης να διαμορφωθεί το κατάλληλο μαθησιακό

περιβάλλον και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην εκπαιδευτική και μαθησιακή

διαδικασία, ώστε να προωθείται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία ή

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού (ενημέρωση, υλοποίηση,

βράβευση).

δ. Η διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση των απεσταλμένων και

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να αναπτύσσεται με ευθύνη της επιτροπής διοργάνωσης του

διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών

δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων και έχοντας

εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση/Υ.Δ. από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών για την

παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους.

ε. Κατά τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να τηρηθούν

απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με το πλαίσιο

διεξαγωγής διδακτικών/εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών και με την 

προϋπόθεση ότι θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό 

COVID-19.

στ. Ο διαγωνισμός και η τελετή βράβευσης να μην συνδέονται με οποιαδήποτε τρόπο με άμεση

διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών και να υλοποιηθούν χωρίς οικονομική

επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.

ζ. Οι συντελεστές του εν λόγω προγράμματος να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.



                 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 αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ.Υφυπουργού

2. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέως                                                                
3.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄ 
5.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄           
6.    Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
7.    Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
8.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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