
    

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 142934/Δ2/09-11-2021 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 200Λ/εφ/09-06-2021 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη 

τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 60/04-11-2021 του 

Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνουμε την διεξαγωγή της δράσης με τίτλο: «Η΄ Διασχολικοί 

Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων – Λυκείων 2022» που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια 

Αυγουλέα-Λιναρδάτου με την συμμετοχή του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Π.Μ.Σ. 

«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση», για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι Αγώνες, που θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2022, απευθύνονται σε 

μαθητές/-τριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων όλης της χώρας και θα πραγματοποιηθούν 

στις εγκαταστάσεις του σχολείου με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τους εν λόγω Αγώνες 

Ρητορικής να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή 

ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τον/την 

Διευθυντή/Διευθύντρια), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην 

τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε αυτούς.

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: 

Αθήνα,      23-11-2021
Αρ. Πρωτ.  151707/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – 
Λιναρδάτου

Υπόψη κ.κ. Γεώργιου Λιναρδάτου 
και Αντιγόνης Κουτίνη

info@avgouleaschool.gr
akoutini@avgouleaschool.gr

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΚΟΙΝ.:

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης)

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Σχολικές μονάδες Δ.Ε.

(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

info@avgouleaschool.gr
akoutini@avgouleaschool.gr
http://www.minedu.gov.gr/
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2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.

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

πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να 

υλοποιηθούν 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.

5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών.

6. Να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τους Αγώνες ή για άλλον 

φορέα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.).

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. 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 

στους Αγώνες και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο 

του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

9. Οι μετακινήσεις των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες να 

πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους και με την ενυπόγραφη 

δήλωση/συγκατάθεσή τους.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση της δράσης.

Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QPmtCQCto0aE8nyFnM7zfYOY82

M7X65Cr11y2is6kwJUNkZBS1FMOUg3SUs2OFgyTVFUMlRaWUVMVC4u

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να

επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.avgouleaschool.gr

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QPmtCQCto0aE8nyFnM7zfYOY82M7X65Cr11y2is6kwJUNkZBS1FMOUg3SUs2OFgyTVFUMlRaWUVMVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QPmtCQCto0aE8nyFnM7zfYOY82M7X65Cr11y2is6kwJUNkZBS1FMOUg3SUs2OFgyTVFUMlRaWUVMVC4u
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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΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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