
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
        ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        

ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

-----

Μαρούσι, 27-09-2019

Αριθ. Πρωτ. Φ.14/146608&146611/ΑΙ/150946/ΓΔ4

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email : spudonpe@minedu.gov.gr , 
Πληροφορίες       :  Αικ. Ιορδάνου (Π.Ε.)
                               :  Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 2177 (Π.Ε.)
                               : 210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
FAX : 210 344 3354 (Π.Ε.)

ΠΡΟΣ :  OPUS, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
               Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού
               κ. Άννα-Μαρία Βλάσση
               (amvlassi@yahoo.gr ) 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Παιδί & Κινηματογράφος»

Σχετ.   :  1. Το υπ’ αριθμ. 103405/27-06-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
2. Το υπ’ αριθμ. Φ.14Α/103405/ΑΙ/106372/Δ1/02-07-2019 εξερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
3. Το υπ’ αριθμ. 9551/20-9-2019 έγγραφο του ΙΕΠ

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 103405/27-06-2019 έγγραφό σας, σχετικά με την έγκριση του 4ου 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Παιδί & Κινηματογράφος» για τη δημιουργία ταινίας μικρού 
μήκους με τίτλο «Ιστορίες @ Κτίρια» για μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αρ. 38/19-09-2019 
Πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική του καταλληλότητα. 
Ωστόσο επισημαίνουμε ότι η υλοποίηση του διαγωνισμού θα πρέπει να γίνει υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι 
προαιρετική και να πραγματοποιείται με απόφαση του συλλόγου Διδασκόντων, τη σύμφωνη 
γνώμη της Διεύθυνσης του Σχολείου και με την άδεια των γονέων και κηδεμόνων των 
μαθητών/τριών. 

 Να μην υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους σε 
όλες τις φάσεις του διαγωνισμού. 

 Οι σχετικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. Γλώσσα, 
Εικαστικά) να υποστηρίζουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών 
και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

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


 Η προαιρετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα υλοποιηθεί πέραν του ημερήσιου 
υποχρεωτικού τους ωραρίου. 

 Να αξιοποιηθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ανάδειξης 
Ελληνικού Πολιτισμού OPUS. 

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης 
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων μαθητών/-τριών. 

 Να μην υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). 

 Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνεται με την παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων 
και χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

 Τα έργα των μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν 
γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών».

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-
gate.minedu.gov.gr → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα 2019-2020 → Διαγωνισμοί.

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ  

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.- Τμήμα Β’
2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/

		2019-09-27T15:45:27+0300




