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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
 ---- 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι, 12-10-2020
Αρ. πρωτ. Φ.14/135525/ΒΜ/137793 /Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr/ 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες  : Β. Μόκα 
Τηλέφωνο            : 210 344 2247                                     

ΠΡΟΣ:  1. ΔΙΠΕ της χώρας
         2. Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά  Σχολεία

   της χώρας (μέσω των οικείων ΔΠΕ)

ΚΟΙΝ:   Κα  ‘Αννα-Μαρία Βλάσση
              OPUS, Οργανισμός Ανάδειξης  Πολιτισμού
                          info@opus-culture.gr

     Θέμα: Έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους «Παιδί και 

Κινηματογράφος»  για μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2020 -2021. 

Φετινή θεματική: Επανάσταση και τέχνες

Σχετ.:  1.    Το υπ’ αριθμ. 135525/8-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 

Απαντώντας στο με αριθμό 51272/5-5-2020  εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  με θέμα «Αίτηση 

έγκρισης του μαθητικού διαγωνισμού Παιδί & Κινηματογράφος, με φετινή θεματική  Επανάσταση & 

Τέχνες», σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 47/01-10-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π εγκρίνεται η υλοποίηση 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Παιδί & Κινηματογράφος» του Μη 

Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού με την ονομασία OPUS  για μαθητές/τριες  

όλων των τύπων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία), για το σχολικό έτος 

2020/2021.

Ωστόσο, προϋποθέσεις υλοποίησής του διαγωνισμού θεωρούνται:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 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. 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 
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διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

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

τους ωραρίου. 

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

7. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνεται με την παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων. 

8. 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. 

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος. 

             11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το ΥΠΑΙΘ., 

δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ

Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19 και 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 αντιμετώπισης 

της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να απευθύνονται στον φορέα 

διοργάνωσης (OPUS, Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανάδειξης Πολιτισμού) μέσω της ιστοσελίδας 

/www.opus-culture.org  και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης   info@opus-culture.org. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό→ Εγκεκριμένα Προγράμματα 

2020-21→Διαγωνισμοί.

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. 

    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
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