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: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
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: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 24-11-2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/152063/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
4. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών
και επαγγελμάτων
mail: info@sivitanidios.edu.gr
1. Δ.Δ.Ε. Χίου Υπόψη Υπεύθυνου
Σχολικών Δραστηριοτήτων
2. Γυμνάσιο Βροντάδου Χίου
(μέσω της αρμόδιας Δ.Δ.Ε.)
3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ»
για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 142650/Δ2/08-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 3139/8-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χίου που αφορά την έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος – Φεστιβάλ με τίτλο: «Νέοι
Ομηρίδες, 2021-2022» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 60/04-11-2021
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα –Φεστιβάλ το οποίο είναι
βασισμένο στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική έκφραση,
που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, διαμέσου της Υπεύθυνης
Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Στυλιανής Τσιροπινά Φιλόλογο-Θεατρολόγο, σε συνεργασία με το
Γυμνάσιο Βροντάδου Χίου, και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και σχολείων ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης), σχολικών μονάδων της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το
σχολικό έτος 2021-2022.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω φεστιβάλ 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 στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση 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 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/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική δράση να πραγματοποιείται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Πριν την υλοποίηση της δράσης να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών
Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων
Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος για την προετοιμασία
και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/φεστιβάλ να μην υπερβαίνουν σε
διάρκεια συνολικά τις δύο διδακτικές (2) ώρες. Εφόσον οι σχετικές δραστηριότητες ενταχθούν στο
πλαίσιο προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
5. Να καθορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και την
επίβλεψη των μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του εκπαιδευτικού
προγράμματος/φεστιβάλ.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/φεστιβάλ να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
για τις διδακτικές - εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
8. Oι χώροι υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων
συνάθροισης κοινού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και οι επισκέψεις
στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου
Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολείων.
9. Η όλη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος/φεστιβάλ να υλοποιηθεί με ευθύνη των
φορέων διοργάνωσης σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
10. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών, παρά μόνον
εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
11. Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Φεστιβάλ.
12. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τους φορείς που διοργανώνουν το
φεστιβάλ ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
13. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά-διδακτικά συμπεράσματα
που προκύπτουν από τη διενέργεια δράσης.

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 στους υπεύθυνους
επικοινωνίας του Φεστιβάλ:
Α) στην κ. Στυλιανή Τσιροπινά, υπεύθυνη σχεδιασμού/συντονισμού Φεστιβάλ,
email: stsiropina@sch.gr , ypsd@dide.chi.sch.gr , τηλέφωνα: 6973793957, 2271040685 (Δ.Δ.Ε.) και
2271093851 και
Β) στον κ. Νικολάου Αντώνιο, Διευθυντή Γυμνασίου Βροντάδου Χίου,
e-mail: nikolaouantonis0@gmail.com τηλέφωνα: 2271093287 και 6977945900.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

