
  
  
 

 
 

 

 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το Φφλο ςε Ρρώτο Ρλάνο 

 
 
Το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ και θ Γενικι Γραμματεία 
Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Ρ.Ι.Φ.) 
διοργανϊνουν τον 3ο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Ψθφιακϊν Ταινιϊν με τίτλο: 
 

«Το Φφλο ςε Ρρώτο Ρλάνο» 

 
Θζμα του Διαγωνιςμοφ είναι θ παραγωγι ψθφιακϊν ταινιϊν ςχετικά με τθν ανάγκθ εξάλειψθσ των 
κάκε είδουσ ζμφυλων ςτερεότυπων, διακρίςεων και ανιςοτιτων λόγω φφλου, ςεξουαλικισ  
επιλογισ και ταυτότθτασ  φφλου και τον ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ εν γζνει, ανεξάρτθτα και 
πζρα από τισ διαχωριςτικζσ ταξινομικζσ κατθγορίεσ, μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγεται και το 
φφλο. 
Ταυτόχρονα, μζςα από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ, το ηθτοφμενο είναι οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ, να οδθγθκοφν για να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ταινία, από τθν ιδζα και το ςενάριο 
μζχρι το μοντάη και τθν τελικι επεξεργαςία. Τα παιδιά γίνονται δθμιουργοί, αποκτοφν αιςκθτικι 
παιδεία, αναπτφςςουν κριτικι ικανότθτα, εκπαιδεφονται ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και τον 
χειριςμό των ψθφιακϊν μζςων παραγωγισ και επεξεργαςίασ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ.  
 
Στον Διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ όλων των Δθμόςιων και 
Ιδιωτικϊν Γυμναςίων και Λυκείων τθσ χϊρασ. 
Καλοφμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, με τθ ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν τουσ, να κατακζςουν 
το δθμιουργικό τουσ ζργο ςε μία ι ςε περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: α) Μυκοπλαςία, 
β) Κινοφμενο ςχζδιο, γ) Ντοκιμαντζρ. 
Όλεσ οι ταινίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό κα προβλθκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ τον 
Δεκζμβριο του 2022 ςτον Πφργο, ςτο πλαίςιο του 25ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ, οπότε κα γίνει και θ τελετι απονομισ των βραβείων. 
 

Προι και οδθγίεσ ςυμμετοχισ 

1. Οι ταινίεσ μποροφν να ανικουν ςε οποιοδιποτε κινθματογραφικό είδοσ (μυκοπλαςία, 
κινοφμενο ςχζδιο, ντοκιμαντζρ), θ μζγιςτθ διάρκειά τουσ να είναι μζχρι 10’ μαηί με τουσ τίτλουσ 
αρχισ και τζλουσ και τα αρχεία κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε μορφι mp4 ι mov. 

2. Οι ςυμμετοχζσ μπορεί να είναι ατομικζσ ι ςυλλογικζσ μζςα από Κινθματογραφικζσ Ομάδεσ που 
ςυγκροτοφνται ςτα ςχολεία. 

3. Οι ταινίεσ κα διακρικοφν, ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ, ςε δφο κατθγορίεσ: Α’ Γυμνάςια και 
Β’ Λφκεια, και κα κρικοφν χωριςτά. 

4. Κάκε μακθτισ/-τρια ι κινθματογραφικι ομάδα μακθτϊν/-τριϊν, μπορεί να ςυμμετάςχει με μία 
μόνο ταινία. Οι ταινίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ και να μθν περιλαμβάνουν υλικό, το οποίο 
υπόκειται ςε ζλεγχο πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

5. Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και δεν ςυνεπάγεται κανζνα κόςτοσ για 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ςε καμία φάςθ του Διαγωνιςμοφ. 



  
 
 

6. Η ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων του 
Διαγωνιςμοφ τόςο από τουσ/τισ  μακθτζσ/-τριεσ, όςο και από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τουσ. 

7. Οι Διευκυντζσ/-τριεσ των ςχολείων πρζπει να ζχουν διαςφαλίςει τθ ςυναίνεςθ των γονζων -και 
κθδεμόνων- για τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςτον Διαγωνιςμό, πριν από τθν αποςτολι των 
ζργων. Στθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ, ο/θ γονζασ/κθδεμόνασ κα αποδζχεται τθν προβολι τθσ 
ταινίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.  

8. Τα παραχκζντα ζργα των μακθτϊν/-τριϊν υποβάλλονται ςτο Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και κρίνονται 
από πενταμελι Κριτικι Επιτροπι, θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί για τον ςκοπό αυτό. Τα 
παραχκζντα ζργα δεν εντάςςονται ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό του ςχολείου και ςτθν 
αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν εν γζνει. Οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ δεν κα εμποδίςουν τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςε 
ενότθτεσ που προςφζρονται για ανάλογεσ προεκτάςεισ, προκειμζνου να υποςτθρίξουν τθ 
διεφρυνςθ και τον εμπλουτιςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν. 

9. Σφμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Προςταςίασ τθσ Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και Συγγενικϊν 
Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιϊματα των ζργων (copyright) παραμζνουν ςτουσ 
δθμιουργοφσ τουσ. Το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και θ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και 
Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ 
του Διαγωνιςμοφ, δικαιοφνται να προβάλλουν τα ζργα που κα κατατεκοφν και να αναφζρουν 
τα ονόματα των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν, αλλά δεν ζχουν δικαίωμα να προβοφν ςε 
οποιαδιποτε ενζργεια που να ςυνιςτά εμπορικι εκμετάλλευςι τουσ. Δεν κα υπάρξουν ζςοδα 
από τα υποβλθκζντα ζργα (μζςω εμπορίασ ι διαφιμιςθσ) και θ χριςθ κα γίνεται μόνο για 
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Ο Διαγωνιςμόσ δεν εμπλζκεται με τθν προϊκθςθ εμπορικϊν 
προϊόντων, οφτε και με τθ διάκεςθ, δωρεάν διανομι, διακίνθςθ ι πϊλθςθ πάςθσ φφςεωσ 
υλικοφ (ζντυπου ι μθ) που κρίνεται ωσ διαφθμιςτικό υλικό. 

10. Η όλθ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ κα υλοποιθκεί με ευκφνθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ για τθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των 
ςυμμετεχόντων/-ουςϊν μακθτϊν/-τριϊν. 

11. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. 

12. Προτείνεται να προθγθκεί τθσ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ενθμζρωςθ των μακθτϊν/-τριϊν 
για τα ηθτιματα φφλου και ιςότθτασ από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, προσ ενίςχυςθ και 
ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τον ςκοπό και τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ του Διαγωνιςμοφ. 

13. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των ζργων ορίηεται θ  Ραραςκευι 20 Μαΐου 
2022. 

14. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων του Διαγωνιςμοφ, θ Οργανωτικι Επιτροπι διατθρεί το 
δικαίωμα αποκλειςμοφ του ζργου από τον Διαγωνιςμό. 

 
 
Διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και αποςτολισ ταινιών 

1. Οι Κινθματογραφικζσ Ομάδεσ των ςχολείων που κα πάρουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό ι οι 
μακθτζσ/- τριεσ που κα ςυμμετάςχουν με προςωπικζσ ταινίεσ, κα πρζπει να γνωςτοποιιςουν 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτo e-mail: tofyloseprotoplano@gmail.com  μζχρι και τθν Ραραςκευι 18 
Μαρτίου 2022. 

2. Οι ταινίεσ αποςτζλλονται ςτo e-mail: tofyloseprotoplano@gmail.com  ι ταχυδρομικά, με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ταχυμεταφορά, ςτθ διεφκυνςθ: Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Ολυμπίασ για Ραιδιά και Νζουσ - όδου 18Α, 112 52 Ακινα, με τθν ζνδειξθ: Για τον 
διαγωνιςμό «Το Φφλο ςε Ρρώτο Ρλάνο». 
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3. Επιπλζον τθσ ταινίασ, κα πρζπει να αποςταλοφν ςτo ίδιo e-mail και τουλάχιςτον δφο 
φωτογραφίεσ τθσ ταινίασ ςε μορφι jpeg ι tiff. Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να ζχουν το ίδιο 
όνομα αρχείου με αυτό τθσ ταινίασ.  

4. Κάκε ςυμμετοχι πρζπει να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ ι του/τθσ μακθτι/-τριασ που 
ςυμμετζχει ςτον Διαγωνιςμό: ονοματεπϊνυμο, ςχολείο, τάξθ, διεφκυνςθ ςχολείου, τθλζφωνο 
και e-mail επικοινωνίασ με το ςχολείο. 

5. Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, ασ λθφκεί υπ’ όψιν ότι τα ςτοιχεία, όπωσ ακριβϊσ 
αναγράφονται ςτθν αίτθςθ, κα δθμοςιευκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων 
(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) 

 

Υπεφκυνεσ του Διαγωνιςμοφ είναι: από το Φεςτιβάλ Ολυμπίασ θ κ. Λθτϊ Θεοδοςίου (τθλ. 
επικοινωνίασ 2108664470, e-mail: info@olympiafestival.gr και l.theodosiou@olympiafestival.gr), και 
από τθ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων 
(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) – Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων οι κ.κ. Κατερίνα Μπαρτηϊκα (e-
mail: kmpartzoka@isotita.gr) και Δωριλζνια Λιαγουροποφλου (e-mail: dliagouropoulou@yeka.gr). 
 
Αξιολόγθςθ και προβολι 

1. Η αξιολόγθςθ των ζργων κα γίνει από τθν 1θ  ζωσ και τισ 10 Ιουνίου 2022. Κριτιρια για τθν 
επιλογι των ζργων κα αποτελζςουν θ ζμπνευςθ, θ τεχνικι αρτιότθτα, θ πρωτοτυπία και θ 
αυκεντικότθτα. 

2. Τισ ταινίεσ κρίνει πενταμελισ Κριτικι Επιτροπι, θ οποία ςυνεδριάηει όςεσ φορζσ είναι 
απαραίτθτο, προκειμζνου να εκφζρει τθν κρίςθ τθσ και να επιλζξει τισ ταινίεσ ςτισ οποίεσ κα 
απονεμθκοφν τα Βραβεία. 

3. Για κακεμιά από τισ δφο κατθγορίεσ (Α’: Γυμνάςιο και Β’: Λφκειο) απονζμεται 1ο Βραβείο, ενϊ θ 
Κριτικι Επιτροπι μπορεί να απονείμει εφφθμεσ μνείεσ ι ειδικά βραβεία για να εξάρει το κζμα 
ι άλλεσ αρετζσ μίασ ταινίασ. Τα Βραβεία δεν περιλαμβάνουν οικονομικι ανταμοιβι. 

4. Όλοι/-εσ οι διαγωνιηόμενοι/-εσ κα ενθμερωκοφν για τα αποτελζςματα τθσ Κριτικισ Επιτροπισ 
μζχρι και τθν 30θ  Ιουνίου 2022. 

5. Οι ταινίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό κα προβλθκοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ τον 
Δεκζμβριο του 2022 ςτον Πφργο, ςτο πλαίςιο του 25ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 
Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ, οπότε κα γίνει και θ τελετι απονομισ των βραβείων. 
 

Οργανωτικι Επιτροπι 

o Μαρία Συρεγγζλα, Υφυπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποκζςεων, αρμόδια για τθ     
             Δθμογραφικι και Οικογενειακι Ρολιτικι και τθν Ιςότθτα των Φφλων 

o Δθμιτρθσ Σπφρου, καλλιτεχνικόσ διευκυντισ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ 
o Κατερίνα Μπαρτηώκα, ςτζλεχοσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 
o Χριςτοσ Κωνςταντόπουλοσ, οργανωτικόσ υπεφκυνοσ Φεςτιβάλ Ολυμπίασ 
o Αδαμαντία Αργυροποφλου, ςτζλεχοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ 
 
Κριτικι Επιτροπι 
o Αγγελικι Δαρλάςθ, ςυγγραφζασ  
o Κρισ Μπαγλανζα, ςκθνοκζτθσ 
o Ζωι Μαγουλά, ςτζλεχοσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 
o Δωριλζνια Λιαγουροποφλου, ςυνεργάτιδα γραφείου Υφυπουργοφ Εργαςίασ και   
Κοινωνικϊν Υποκζςεων, αρμόδιασ για τθ Δθμογραφικι και Οικογενειακι Ρολιτικι και τθν Ιςότθτα 
των Φφλων 

o Μανώλθσ Μελιςςουργόσ, ςτζλεχοσ του Φεςτιβάλ Ολυμπίασ  
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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,     23-02-2022
   Αριθμ. Πρωτ. :     Φ15/20585/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         

                                                                                      KOIN:      

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού  με τίτλο: «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» της ΚΟΙΝΣΕΠ 

Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Γενικής Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για μαθητές/τριες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-22.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 8001/ Δ2/27-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο από 10-06-2021 αίτημα του προέδρου του ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας, που 

αφορά την έγκριση διεξαγωγής του 3ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο: «Το 

φύλο σε πρώτο πλάνο» και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα 

με το Απόσπασμα Πρακτικού 3/20-01-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό 

διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώνεται από τον φορέα «ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας» σε συνεργασία 

με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), και απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1. ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας
Υπόψη κ. Χ.Κωνσταντόπουλου 
Mail: info@olympiafestival.gr 
Mail: olympiaiff@gmail.com 
2. Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. – Γενική Γραμματεία     
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων
Υπόψη κ.Μπαρτζώκα & κ.Λιαγουροπούλου
kmpartzoka@isotita.gr
dliagouropoulou@yeka.gr
3.      Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mail: info@iep.edu.gr

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.)

Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

                               Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

              : 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1.  Π.Δ.Ε. όλης της χώρας
2.   Δ.Δ.Ε. όλης της Χώρας
3.   Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. όλης της χώρας
       (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
4.    Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών
       και      Επαγγελμάτων
       mail: info@sivitanidios.edu.gr

mailto:info@olympiafestival.gr
mailto:olympiaiff@gmail.com
mailto:kmpartzoka@isotita.gr
mailto:dliagouropoulou@yeka.gr
mailto:info@iep.edu.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


(Γυμνασίου και Λυκείου, όλων των τάξεων και όλων των τύπων) της χώρας, για το διδακτικό έτος 

2021-2022, εκτός ωρολογίου προγράμματος.

            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 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 για τους/τις 

μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 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 επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα 

πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες 

προετοιμασίας των μαθητών/τριών εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε 

διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. 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 (π.χ. με εμπορία, διαφήμιση).

5. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και 

βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, 

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. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.

7. 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.

8. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή 

βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

9. 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, 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 Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

                                                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού  κ .Μακρή                                                                
2.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
3.    Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
4.    Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
5.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
6.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


