
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για την έγκριση διεξαγωγής των 20ων Θεατρικών Μαθητικών Αγώνων «Ακτίς Ονείρου 
2022» των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές/μαθήτριες 
δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων της Ελλάδας και της Κύπρου, για το σχολικό έτος 2021-2022».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 127277/08-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 63647/2-6-2021 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 
53/07-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνεται η διεξαγωγή των 20ων Θεατρικών Μαθητικών Αγώνων «Ακτίς Ονείρου», για το σχολικό έτος 2021-
2022.

Οι εν λόγω Θεατρικοί Αγώνες,  διοργανώνονται από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης και 
απευθύνονται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων της 
Ελλάδας και της Κύπρου.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν 
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 
κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό και τη σύμφωνη 
γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. 

2. Την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών για τη συμμετοχή 
τους στον διαγωνισμό. 

3. Την τήρηση του θεσμικού πλαισίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας. 

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Α΄
-----

                                               

   Μαρούσι,   25-10-2021
  Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/127277/ΦΔ/135948/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες       :  B. Παπαβρόντος (Π.Ε)
                               : Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο             : 210 344 2249 (Π.Ε)
                                : 210 344 3293 (Π.Ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
3. Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας
(μέσω  των οικείων Δ/νσεων)
4. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
               

KOIN: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
 Υπόψη κ. Κορυφίδη Γιάννη 
  Υπόψη κ. Κυριακής Τσολάκη
         info@protypa.gr
      k.tsolaki@protypa.gr

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


4. Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που 
διατεθεί χρόνος για την προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό εντός 
του ωρολογίου προγράμματος, θα πρέπει να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία και να μην 
επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. 

5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/-τριών παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 

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

7. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης. 

8.  Χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.
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.»

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, Δ.Ε. & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

                                                                                   

Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
3. Διεύθυνση  Παιδείας  Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
4. Διεύθυνση  Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας-  Τμήμα Α’
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