
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για το αίτημα έγκρισης υλοποίησης Μαθητικού Φεστιβάλ με τίτλο «Φεστιβάλ 
Αρχαίου Δράματος – Διονύσια 2023», του φορέα «Ορίζοντες» που απευθύνεται σε μαθητές/-
τριες των Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, όλων των τάξεων του Γυμνασίου, ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό 
έτος 2022-2023»

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 11401/31-01-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 64627/31-05-2022 αιτήματός σας για έγκριση διεξαγωγής του 

Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – Διονύσια 2023, στις 22 έως 26 Μάϊου 2023, το οποίο απευθύνεται 

σε μαθητές/τριες των Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, όλων των τάξεων του Γυμνασίου, ΓΕΛ και 
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KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
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 
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5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
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ΕΠΑΛ, όλων των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-

2023 σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το με αρ. 4/26-01-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ το αίτημα 

σας γίνεται αποδεκτό. 

Η έγκριση του ανωτέρω Μαθητικού Φεστιβάλ δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον 

τηρηθούν απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Η 

μετακίνηση μαθητών/μαθητριών να γίνεται 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 παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο φεστιβάλ να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

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

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

6. Στην περίπτωση που το φεστιβάλ πραγματοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος η υλοποίησή του να 

μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του φεστιβάλ τον πλήρη 

φάκελο αξιολόγησής του. 

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., 

δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση/αξιοποίηση με την αναφορά της συγκεκριμένης 

έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

9. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των 

μαθητών/μαθητριών.

10. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. 

11. Οι χώροι υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.»

Επιπροσθέτως για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη διεξαγωγή του Μαθητικού Φεστιβάλ  

παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Φορέα διοργάνωσής του στα email: info@horizontes4all.org και 

lstefou@gouglemail.com. Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Λουκία Στέφου
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Η έγκριση του ανωτέρω Μαθητικού Φεστιβάλ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→ Φεστιβάλ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’       
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Tμήμα Β’       
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   - Tμήμα Β’      
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
5. Δ/νση  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6. Διεύθυνση  Παιδείας  Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
7. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Τεχνολογίας
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