Διεξαγωγή Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας
Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού του Εθνικού
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) για
το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο 3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιχνιδιού «Το μάθημα...
παιχνίδι!» ξεκίνησε και επίσημα! Ευχαριστούμε όλες και όλους για το
ενδιαφέρον σας για τον Διαγωνισμό και τις δράσεις του, που μας δίνουν χαρά
και δύναμη να συνεχίζουμε! Οι δημιουργίες των σχολείων συναγωνίζονται σε
φαντασία και δημιουργική εξέλιξη παράλληλα με τη διερευνητική μάθηση.
Ο καινοτόμος 3ος διαγωνισμός του ΕΚΟΜΕ επανέρχεται δυναμικά και φέτος
μετά από την έγκριση από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σας
προσκαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή των ομάδων σας μέσω της
ηλεκτρονικής μας φόρμας στον σύνδεσμο https://bit.ly/3BNAqGx και να
φτιάξετε το δικό σας παιχνίδι, επιτραπέζιο ή/και ψηφιακό παιχνίδι!
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 5 Μαΐου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το διαθέσιμο υποστηρικτικό
υλικό,
μπορείτε
να
επισκεφθείτε
την
σελίδα
μας
για
τον
Διαγωνισμό, https://bit.ly/3SuHlLs . Παρακολουθήστε επίσης τα ΜΚΔ του
ΕΚΟΜΕ για ενημερώσεις σχετικά με τις φετινές δράσεις ενημέρωσης και
επιμόρφωσης.
Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες μια δημιουργική χρονιά και καλή επιτυχία!
INVEST DIGITISE EDUCATE
www.ekome.media

Al. Pantou & Fragkoudi 11 str.,
17671 Athens, Greece
T
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gamescontest@ekome.media

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

\

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Β.Παπαβρόντος (Π.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 31-08-2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/105206/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1.Π.Δ.Ε. όλης της χώρας.
2.Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
4.Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
Mail: info@sivitanidios.edu.gr

1. Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας, ΕΚΟΜΕ ΑΕ
Υπόψη κου Πάνου Κουάνη
Mail: educate@ekome.media
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και
Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 97171/Δ2/02-08-2022 εισερχόμενo έγγραφo του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 19-05-2022 αίτηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 41/28-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του
Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού
Παιχνιδιού για το σχολικό έτος 2022-2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνασίου και Λυκείου), σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας και Ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού και σχολείων της Κύπρου.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική,
υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της
συμμετοχή.
5. Η δημοσιοποίηση των έργων των μαθητών/τριών να γίνεται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης
των γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας.
6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
7. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών
εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού.
8. Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που
υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.
9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση
μαθητών και μαθητριών, εάν δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων των
μαθητών/τριών.
10. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από
τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
11. Οι διοργανωτές του εν λόγω διαγωνισμού δεσμεύονται ότι μετά την ολοκλήρωσή του θα
αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
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».
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.
Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμ.B΄
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
7. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
8.
Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

