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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε)
4. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε )
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
Info@sivitanidios.edu.gr
KOIN: Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες»
Υπόψη κ. Δημητρακάκου Παναγιώτη & Λουκίας Στέφου
info@horizontes4all.org
lstefou@gouglemail.com

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για το αίτημα έγκρισης υλοποίησης Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος-

Διονύσια 2022 στις 23-27 Μαΐου 2022 του εκπαιδευτικού οργανισμού ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ που απευθύνεται
στους μαθητές/τριες των Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού, όλων των τάξεων του γυμνασίου και
του γενικού και επαγγελματικού λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης και
ειδικής αγωγής της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 52593/10-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 68464/14-7-2021 αιτήματός σας για έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού
Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος- Διονύσια 2022 στις 23-27 Μαΐου 2022, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες
των Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού, όλων των τάξεων του γυμνασίου και του γενικού και επαγγελματικού
λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής της χώρας για το σχολικό έτος
2021-22, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 26/05-05-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, το
αίτημα σας γίνεται αποδεκτό.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον
κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις
διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνει με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας,
4. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών μέσω σχετικής
Υπεύθυνης Δήλωσης.
5. την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων
έργων των μαθητών/-τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο.
6. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και
μαθητριών στο εν λόγω φεστιβάλ.
7.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
8. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις του φεστιβάλ να γίνει παρουσία του/της
εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκεια του φεστιβάλ δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.
9. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του συνεδρίου στους αντίστοιχους χώρους:
α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και
τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την
παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης,
γ) οι χώροι υλοποίησης του συνεδρίου να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης
κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν θα
πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.
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 Φεστιβάλ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Φεστιβάλ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε
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Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Tμήμα Β’
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Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δ/νση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Τεχνολογίας

