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ΘΕΜΑ: Έγκριση του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν
καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2021-22.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 153727/Δ2/26-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 08-06-2021 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε
έγκριση του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο
κόσμο» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
(Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων και σχολείων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης) και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με το με αρ. 64/25-11-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω
μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2021-22.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω

διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 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:
1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών 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 γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση
των γονέων/κηδεμόνων τους. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την
ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του/της

μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να

συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το
έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
3.

Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού και όλες οι δράσεις για την προετοιμασία και τη συμμετοχή των
μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4.

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).

5.

Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της
οργανωτικής επιτροπής, και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα
νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών
μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

6.

Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν
υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
Επιπροσθέτως των ως άνω προϋποθέσεων,

7.

Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση,
βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

8.

Να μην προκύπτει από τις παραπάνω δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

9.

Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των εν λόγω
δράσεων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

10. Η πρόσβαση στον ιστότοπο του Οργανισμού Quality Net (και στις επιμέρους ψηφιακές
ηλεκτρονικές πλατφόρμες/εφαρμογές) για την υλοποίηση του προγράμματος/αξιοποίηση του
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων για τη

συμμετοχή στον διαγωνισμό, να γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον/την εκπαιδευτικό,
καθώς στον εν λόγω ιστότοπο γίνεται αναφορά σε εμπορικά προϊόντα και χορηγούς και
συνδέονται προϊόντα και υπηρεσίες με την ελληνική οικογένεια.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη με σχετικές πληροφορίες.
Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο
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