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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού 2/07-01-2021

Σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 
κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 
Χαριτωνίδου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

....................................................................................................................................................

Θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση διεξαγωγής  Πανελλήνιου Μαθητικού Ποιητικού 
Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2020-2021

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Γεωργία 
Κατσαγάνη, Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας «Ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήμες», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 36/05-01-
2021):

«Σχετ.:  το υπ’ αριθμ. Φ13/174803/Δ2/ 23-12-2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Με βάση εισήγηση της κ. Πολυξένης Μπίστα, Συμβούλου Α’ του ΙΕΠ, με την οποία συμφωνούμε.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο μας διαβιβάστηκε από το ΥΠΑΙΘ, και βάσει των 
επιμέρους προδιαγραφών του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός με τίτλο «…ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ 
ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ», διοργανώνεται από τον Δήμο Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων και 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας.   Έχει ως  βασικό θεματικό άξονα το « 
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Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα στη λογοτεχνία» και θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρών διδασκαλίας. Ο 
διαγωνισμός διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1995. Για την Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση τα ποιήματα 
θα επιλέξουν οι διδάσκοντες φιλόλογοι και δάσκαλοι, (αυστηρά) ένα από κάθε Σχολείο και θα τα 
υποβάλλουν στο Δήμο Καλαβρύτων, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης έως 30 Ιουνίου 2021.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Φάκελος είναι πλήρης σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του ΙΕΠ. 

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Ο διαγωνισμός τιμά τη μνήμη του ποιητή Γιάννη Κουτσοχέρα και έχει ως κεντρικό στόχο οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να εκφραστούν με τον ποιητικό λόγο, μετέχοντας πνευματικά στο πένθος της πόλης 
των Καλαβρύτων κατά τη ναζιστική κατοχή.
 
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε θετικά ως προς τη διεξαγωγή του  διαγωνισμού 
«…ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ» κατά το σχολικό έτος 2020-2021  και 
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας  υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών  να είναι προαιρετική. 
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

4. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 
και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει 
αξιολόγηση των μαθητών. 

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης 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.»

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω 
εισήγηση.

....................................................................................................................................................

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:20, λήγει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου

 αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο


