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Μαρούσι, 20 -07-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ 85098/ΑΖ/90254 /Δ1

ΠΡΟΣ: Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού – Ιστίμπεη
Υπόψη κ. Τάτσιου Γεώργιου
istibeifort@gmail.com
ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. Έδρες τους.
2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
3) Δημόσια Σχολεία της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)
4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού

ΘΕΜΑ: «Αίτημα του φορέα «Συνδέσμου Φίλων Οχυρού - Ιστίμπεη» για έγκριση υλοποίησης αναφορικά με το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα και τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Η Μάχη των Οχυρών» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες
Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεων Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικών μονάδων όλων των τύπων
γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το
σχολικό έτος 2022-2023»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 85098 / 08-07-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/ 63179/ΑΖ/ 66122 /Δ1/ 01-06-2022 εγγράφου, σχετικά με την έγκριση του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Η Μάχη των Οχυρών» που
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεων Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικών
μονάδων όλων των τύπων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας και ελληνικών σχολείων του
Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022- 2023, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 38/07-07-2022 απόσπασμα
πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος
2022-23, υπό 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 της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 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 σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Η υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για την προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να
ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων που άπτονται
με τη θεματική του διαγωνισμού, είτε στο πλαίσιο συναφούς προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.

Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/-τριών να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, γενικής
αγωγής και τις (6) διδακτικές ώρες για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός του
οικείου προγράμματος.
5. Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται με τις απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την
ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/- τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και
διδακτικό προγραμματισμό.
6. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
7.Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
8. 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 (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
9.Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων,
δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα 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.
10.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.
11.Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
12.Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και
να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-ητριών. Όλοι οι
εμπλεκόμενοι/-ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
13.Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και με ευθύνη αυτών,
καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού́/-ών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
14.Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων τον πλήρη φάκελο
αξιολόγησής τους.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→Διαγωνισμοί
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη,
istibeifort@gmail.com, τηλ. 6983498377
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β΄
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α΄
Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων

