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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr/ 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Α. Βάρλα / Γ. Μπερετούλη(Δ.Ε.)  
                                   : Χ. Μπάκα / Γ. Μανέντη (Δ.Υ.Π.Ε.Α.)
                                   : Α. Ιορδάνου / Β. Μόκα (Π.Ε.)
Τηλέφωνο                : 210 344 3272  / 3314 (Δ.Ε.)
                                   : 210 344 2255 (Δ.Υ.Π.Ε.Α.) 
                                   : 210 344 2247 (Π.Ε.)
FAX                             : 210 344 3354

ΠΡΟΣ :     Νομισματική Συλλογή Alpha Bank 
                        Υπόψη κυρίας Δ. Τσαγκάρη ή
                            κυρίας Σ. Β. Δημοπούλου
                        ( numismatic1@alpha.gr )

ΚΟΙΝ :             1.  ΔΠΕ & ΔΔΕ της χώρας
              2. Σ.Ε.Ε. (μέσω των οικείων ΔΠΕ & ΔΔΕ)
          3. Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας (μέσω των 
                            οικείων ΔΠΕ & ΔΔΕ)

Θέμα: «Έγκριση α) Εκπαιδευτικού Προγράμματος και β) Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «200 χρόνια 
μετά… γνωρίζω την Ελληνική Επανάσταση», της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, για 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020 – 2021»

Σχετ.:  1.    Το υπ’ αριθμ. 52698/08-05-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
2. Το υπ’ αριθμ. Φ13/60196/Δ2/21-05-2020 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
3. Το υπ’ αριθμ. 91399/13-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Απαντώντας στο υπ’ αριθμ. 52698/08-05-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και τα συνημμένα 
σε αυτό έγγραφα (σχετ. 1), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 35/09-07-2020 Απόσπασμα 
Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (σχετ. 3), εγκρίνεται η υλοποίηση α) Εκπαιδευτικού Προγράμματος και β) 
Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «200 χρόνια μετά… γνωρίζω την Ελληνική Επανάσταση», της 
Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό 
έτος 2020 – 2021 ως εξής:

α) Ως προς το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «200 χρόνια μετά… γνωρίζω την Ελληνική 
Επανάσταση» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Γυμνασίου), εγκρίνεται με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-τριες και να πραγματοποιείται 
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/-τριας της σχολικής 
μονάδας.

 Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το 
διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας 
υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

 Η υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία να γίνεται εφόσον είναι εξασφαλισμένη η προστασία 
(α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) 
της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών. 

 Το εν λόγω πρόγραμμα να εντάσσεται στο εκπαιδευτικό έργο κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού 
είτε στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς προγράμματος είτε ως αυτόνομες δράσεις κατά τη 
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διδασκαλία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, διασφαλίζοντας τη συνάφεια της δράσης με το 
πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών 
εμπειριών.

 Να εμπλουτίζει το σχολικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων της Ιστορίας και των Εικαστικών και 
να συμμετέχουν οι ανάλογοι εκπαιδευτικοί των γνωστικών αντικειμένων.

 Η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να μην εμπλέκεται με 
οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων.

 Σε περίπτωση εκπαιδευτικής μετακίνησης προς τον χώρο του μουσείου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών /τριών,  όπως αυτές 
προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση  στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) 
Υπουργική Απόφαση  και (β) τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) 
Υπουργική Απόφαση.

 Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε στο ΙΕΠ 
για έγκριση.

β) Ως προς τον Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «200 χρόνια μετά… γνωρίζω την Ελληνική 
Επανάσταση», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων της 
Κέρκυρας, εγκρίνεται με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων.

 Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, χωρίς έσοδα ή 
οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα υποβληθέντα έργα.

 Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων.
 Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των  

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).

 Η υλοποίηση του διαγωνισμού δε θα επιβαρύνει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα.
 Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και 

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

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εν λόγω δράσεις, να λάβουν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να 
απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης μέσω της ιστοσελίδας www.alphanumismatics.gr και στα 
τηλέφωνα: 266 104 1552 (Κωνσταντίνος Χριστόπουλος) και 210 326 2461 (Ματίνα Δημοπούλου).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα έγκριση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
http://edu-gate.minedu.gov.gr/ .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΣΑΧΑΛΑΣ   

Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων  & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ.  Β΄
3. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αειφορίας
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
7. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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