
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,  09-05-2022
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/51592/Δ2

ΠΡΟΣ:

  
        ΚΟΙΝ:

          

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού-Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του 
Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα για μαθητές/τριες  Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σχετικ.: α) το με αρ. πρ. 41747/Δ2/08-04-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

β) η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων( Β΄8).

Απαντώντας στο από 08-01-2022 αίτημα του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, σας ενημερώνουμε 
ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 19/07-04-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την εν λόγω  
Εκπαιδευτική Δράση η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά 
το σχολικό έτος 2021-2022. 

Το θέμα του διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πρωτότυπης ταινίας μικρού μήκους, με μέσα 
των ίδιων των μαθητών/τριών της οποίας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προτείνεται να γίνει εκτός 
σχολικού ωραρίου. Το θέμα το οποίο θα διαπραγματευθεί η ταινία είναι ελεύθερο. Ταινίες γίνονται 
δεκτές μόνο από δημιουργούς με την ιδιότητα του/της μαθητή/τριας Γυμνασίου ή Λυκείου, ηλικίας 12-
18 ετών. Η διάρκεια της ταινίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι (20) λεπτά. Τα στοιχεία τα οποία 
χρησιμοποιούνται στις ταινίες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών, σε διαφορετική 
περίπτωση θα πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες των στοιχείων (πχ. όνομα έργου, δημιουργός 
κ.λπ.) στο τέλος της ταινίας και στην περιγραφή του περιεχομένου. Η υποβολή των ταινιών θα γίνει 
στο email του σχολείου που θα λειτουργεί ειδικά για το φεστιβάλ, kall.fest1@gmail.com.

 Η προβολή τους θα γίνει στο τέλος Ιουνίου, είτε σε κινηματογράφο της Αθήνας, εφόσον είναι σε 
λειτουργία οι αίθουσες, ή μέσω live streaming. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα προβληθούν όλα τα 
έργα και όχι μόνο τα βραβευθέντα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.
2. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας

(μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
3. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 

και  επαγγελμάτων
mail: info@sivitanidios.edu.gr

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 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.)

1. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
Υπόψη κας Σκούρα Ξένιας
  e-mail: skourax@gmail.com

2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
      Mail: info@iep.edu.gr
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Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ 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.    Όλες οι φάσεις του φεστιβάλ-διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
2.    Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο φεστιβάλ-διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
3.  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 στο φεστιβάλ-
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε 
ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας σε όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού.
5.    Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον Διαγωνισμό ή για άλλον 
(εμπορία, διαφήμιση).
6.    Η όλη διενέργεια του φεστιβάλ-διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλμένων
και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της 
οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των 
πνευματικών δικαιωμάτων.
7.    Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριών για τις ανάγκες του φεστιβάλ-διαγωνισμού (π.χ.
τελετή προβολής και βράβευσης) να πραγματοποιηθεί με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
8.   Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα 
που θα προκύψουν από τη διενέργεια του φεστιβάλ-διαγωνισμού.
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. 
Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Καλλιτεχνικό 
Σχολείο Γέρακα στο e-mail: kall.fest1@gmail.com καθώς και στις 
κ.Χαρά Δαβιλά, xaradavila@yahoo.gr
και  κ.Ξένια Σκούρα, skourax@gmail.com

                                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                  

Εσωτερική Διανομή:                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή  
2.     Γραφείο Γεν. Γραμματέα                                                                                                     
3.     Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4.     Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
5.     Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                                     
6.     Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                                            
7.     Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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