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Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
της χώρας
Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της χώρας
(μέσω των Δ.Δ.Ε.)

1. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
youth_branches@redcross.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου με τίτλο «100 Χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή, 1922-2022, Διωγμένοι από την όμορφη πατρίδα…»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 132931/Δ2/19-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα του Τομέα Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σχετικά με την έγκριση
διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου με τίτλο «100 Χρόνια από τη Μικρασιατική
Καταστροφή, 1922-2022, Διωγμένοι από την όμορφη πατρίδα…» (ποίημα Ορέστη Αλεξάκη) που
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ τάξης Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων της
χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού
55/14-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού.
Οι μαθητές/ήτριες ανακαλώντας γνώσεις, διηγήσεις, αφηγήσεις, καλούνται να εκφράσουν μέσα από ένα
δοκίμιο 500 λέξεων, τη σημασία της Μικρασιατικής Καταστροφής για το Ελληνικό έθνος. Τα έργα των
μαθητών/τριών, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στον Τομέα
Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (youth@redcross.gr / youth_branches@redcross.gr ).
Το ερώτημα, στο οποίο οι μαθητές/ήτριες καλούνται να απαντήσουν, είναι: '' Είναι τελικά χαμένες οι
πατρίδες;". Μέσω της συγγραφής του εν λόγω δοκιμίου, οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό:
• θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την ιστορία, την προσφορά και τη συνέχεια του Ελληνισμού,
αξιοποιώντας πηγές και μαρτυρίες και να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές,
• να εμπεδώσουν όσα έχουν διδαχθεί για τη Μικρασιατική εκστρατεία και την Καταστροφή του 1922,

• να αναγνωρίσουν την αξία της συνύπαρξης και της αλληλεπίδρασης λαών με διαφορετική κουλτούρα
και να συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία,
• να υπερασπιστούν το γεγονός ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία ανάμεσα στους λαούς μπορεί να
μετατραπεί σε δύναμη ειρήνης, καταπολέμησης της ξενοφοβίας και ανάπτυξης,
• να υπερασπιστούν το γεγονός ότι η Ειρήνη και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν προϋποθέσεις
πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης,
• να αναζητήσουν και να καταγράψουν τις συνέπειες από την μετακίνηση 1.500.000 Ελλήνων, που
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην
Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 600.000 νεκρούς,
• να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, να συνεργάζονται, να διαφωνούν, να
αλληλεπιδρούν και να συνθέτουν.
Οι επιμέρους φάσεις υλοποίησης του διαγωνισμού είναι οι κάτωθι:
1η φάση: 1/11 - 30/11/2021 Εκδήλωση ενδιαφέροντος
2η φάση: 1/12/2021 – 15/2/2022 Προετοιμασία και αποστολή έργων
3η φάση: 16/2/2022 – 15/3/2022 Επιλογή 3 νικητών από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης
4η φάση: 4/2022 βράβευση νικητών, αποστολή επαίνων συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός 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 σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων 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/μαθητριών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
4. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του
εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην
εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο
συμμετοχής.
7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον
διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης,
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών.

10. 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 στον
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της,
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
11. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του διαγωνισμού (π.χ. τελετή
βράβευσης) να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
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».
Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, μπορείτε να απευθύνεστε
στον Τομέα Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τηλ. 210 6983778, email
youth_branches@redcross.gr .
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’
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