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

Μαρούσι,  27/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/146408/Δ2

ΠΡΟΣ:

 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
 της χώρας

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε.)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
KOIN: 4. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή

Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr 

6. Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ:  7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σκιτσοφρένεια@Pierce     

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 113059/Δ2/01-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 13899/01-07-2020 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ. 

πρ. 921/30-06-2020 έγγραφο του Γενικού Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και τα 

συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με 

το Απόσπασμα Πρακτικού 42/27-08-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 7ου 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας Σκιτσοφρένεια@Pierce με 

τίτλο: «Χρόνος» που διοργανώνεται από το Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος κατά το σχολικό 

έτος 2020-2021, για μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     -----

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 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.)

Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.273 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

mailto:info@sivitanidios.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
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Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω μαθητικού διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 

τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις εξής απαραίτητες 

προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να μην παρακωλύεται 

το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

 Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ότι αφορά τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, 

έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

 Να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα των παιδιών για 

τα καλλιτεχνήματα που θα προκύψουν, να επιστρέφονται τα μαθητικά έργα στους δημιουργούς τους, 

σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί, ο φορέας δύναται να κάνει χρήση των μαθητικών καλλιτεχνημάτων 

μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να 

γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα). 

  Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με 

ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και 

σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών. 

 Οι διευθυντές/ντριες των σχολείων έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων 

για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό, πριν την αποστολή των έργων. Στην υπεύθυνη 

δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε 

ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

 Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός 

του περιεχομένου του διαγωνισμού.

 Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη 

για το Δημόσιο.
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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 αντιμετώπισης της 

επιδημικής κρίσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του 

διαγωνισμού κ. Ιωάννη Κοσμά, από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ. 2106009800 

εσωτ. 1169, email: skitsofrenia@acg.edu). Οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

           
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                                                ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

                                                                                                                                             

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
9.   Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
10. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

mailto:skitsofrenia@acg.edu
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