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Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
της χώρας
Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
Δημοτικά, Γυμνάσια και ΓΕΛ της χώρας
(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)

1. F1 IN SCHOOLS GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΟΙΝ:

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
f1inschoolsgreece@gmail.com
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «F1 IN SCHOOLS» για
μαθητές/τριες Δημοτικών, Γυμνασίων και ΓΕΛ της χώρας – σχολικό έτος 2021-2022
Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. 40987/Δ2/8-4-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην αίτηση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «F1 IN SCHOOLS GREECE», σας
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 19/07-04-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνεται η διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «F1 IN SCHOOLS», που απευθύνεται
σε μαθητές/τριες Δημοτικών (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις), Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της χώρας για το
σχολικό έτος 2021-2022.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω μαθητικού διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη παρακώλυσης του σχολικού
προγράμματος και της ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. Συνεπώς, προϋποθέσεις είναι ο
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διαγωνισμός να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και να μην απαιτείται η
προετοιμασία των μαθητών/τριών να γίνει εντός ωρολογίου προγράμματος.
Να αναγράφεται στο κείμενο της Προκήρυξης του διαγωνισμού ότι θα ζητείται Υπεύθυνη
Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να
δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης.
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.
Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία
περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των παρουσιάσεων των μαθητών και
μαθητριών. Αυτό να διευκρινίζεται και στην προκήρυξη.
Να διευκρινίζεται στην προκήρυξη το περιεχόμενο του τεστ γνώσεων. Ότι δηλαδή θα είναι
πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας, ασφαλούς μετακίνησης πολιτών, κυκλοφοριακής αγωγής.
Να διευκρινίζεται στο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού ότι δε θα προκύψουν έσοδα
από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Να αναγράφεται στο κείμενο της Προκήρυξης του διαγωνισμού ότι προβλέπονται διαδικασίες
αποτίμησής του.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση
με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ

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
καταλληλόλητα 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 ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής, οι σχολικές μονάδες
μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «F1 IN
SCHOOLS GREECE» f1inschoolsgreece@gmail.com.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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Εσωτερική Διανομή:
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Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3

