
 

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

         Μαρούσι,18/5/2021
           Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/54937/Δ2

-----

ΠΡΟΣ:

                                                                                     ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο ΣΦΙΓΓΑ 2021 “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”- σχ. έτ. 2020-2021».
          Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 49316/Δ2/29-4-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 02-4-2021 αίτημά του Πολιτιστικού  Σωματείου της Θήβας «ΣΦΙΓΓΑ», σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 22/27-4-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 

τη διεξαγωγή του μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο ΣΦΙΓΓΑ 2021 «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», ο οποίος απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  των σχολικών μονάδων του Νομού Βοιωτίας.

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού, είναι η διερεύνηση των ανθρώπινων ορίων, με αναφορά στα 

ερωτήματα που θέτει το πρόσωπο της μυθικής Αντιγόνης, πριγκίπισσας της Θήβας, στην ομώνυμη 

Τραγωδία του Σοφοκλή. Με ερωτήματα σχετικά με την αναζήτηση των πολύπλευρων προεκτάσεων που 

εξετάζονται σε σχέση με τους ρόλους της γυναίκας, τόσο μέσα στην ίδια την τραγωδία του Σοφοκλή όσο 

και με τις συνδέσεις της με πολιτιστικές εκβολές στον παγκόσμιο πολιτισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Βοιωτίας καλούνται να επιλέξουν οιοδήποτε πρόσφορο τρόπο 

έκφρασης (ζωγραφική, γλυπτική, video, ποιητικό κείμενο, κ.λπ.), να δημιουργήσουν και να 
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διαγωνιστούν. Από τα έργα των μαθητών και μαθητριών θα επιλεγούν 30 των οποίων η παρουσίαση θα 

πραγματοποιηθεί παράλληλα με τα διεθνή γεγονότα της Biennale SPHINX 2021 στις 2-17 Οκτωβρίου 

2021. 

Τα έργα θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

thebes.sphinx@gmail.com  το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021 και οι επιλεγέντες/είσες  

μαθητές/τριες θα ειδοποιηθούν με  προσωπική επικοινωνία μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού  Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές 

δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 

3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού 

ωραρίου. 

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών. 

5. Σε περίπτωση που η συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στον διαγωνισμό αφορά 

δημιουργία βίντεο, να αποστέλλεται το βίντεο και όχι σύνδεσμος που οδηγεί σε αυτό.

 6. Σε βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ. που θα υποβληθούν στο πλαίσιο συμμετοχής των 

μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να μην απεικονίζονται μαθητές ή μαθήτριες. 

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

8. 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 

(με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 

9. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, 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 και αφού εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεση/Υ.Δ. 

από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών όσον αφορά τη συμμετοχή, καθώς και την 
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παρουσίαση/δημοσιοποίηση/διαχείριση των έργων των παιδιών τους, σύμφωνα με τους όρους 

προκήρυξης του διαγωνισμού («ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Sphinx 2021 biennale 111»). 

10. 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού και 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα Διοργάνωσης του στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση : thebes.sphinx@gmail.com  

Συν :  ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο.

Εσωτερική Διανομή:                                                           
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          
3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.Β’ ΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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