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Μαρούσι, 25-11-2021
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/150840/ΦΔ/152635/Δ1

ΠΡΟΣ:
1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε της χώρας
2) Διευθύνσεις Π/θμιας Εκ/σης της χώρας
3) Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε.)
4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού
ΚΟΙΝ: κ. Ευγενία Μαγουλά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
magoula.ptde@gmail.com

ΘΕΜΑ : «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα της κ. Μαγουλά Ευγενίας, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α., για την έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Κλείταρχος και Βερενίκη», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες της
Ε’ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού όλων των σχολείων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του
εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. 150840/19-11-2021/ εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ.14Α/67855/10-06-2021 έγγραφό σας, σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής του
Πανελλήνιου Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού με τίτλο «Κλείταρχος και Βερενίκη» για το σχολικό έτος 20212022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού όλων των σχολείων της χώρας και
των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’

αρ. 62/18-11-2021

απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό.

Ο εν λόγω διαγωνισμός 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
σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο
θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες
και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις
σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση του
γνωστικού αντικειμένου αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή του με τρόπο δημιουργικό,
σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες για

τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην
υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
3.Να
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προκύπτει

από
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
4. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον
(π.χ. με εμπορία, διαφήμιση).
5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με
τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων
των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/- τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών.
7. 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 στον διαγωνισμό και ότι
συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της
προκήρυξης.
8. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων οπτικοακουστικών
αρχείων κ.λπ., που συνοδεύουν - πλαισιώνουν τον μαθητικό διαγωνισμό να είναι σύμφωνη με τις κείμενες
διατάξεις «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
9. Το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει-πλαισιώνει τον μαθητικό διαγωνισμό να διατίθεται δωρεάν και
να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν
θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
11. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να
πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα
που θα προκύψουν από τη διενέργεια του 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 έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Β’
2) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
3) Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’
4) Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων

