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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 18/11/2020
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/157686/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

 ΚΟΙΝ : 

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακός Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους με τίτλο “Ονειρεύομαι 
με τα μάτια ανοιχτά”– σχ. έτος 2020-21».

         Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 149872/Δ2,Υ2/04-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 15-6-2020 αίτημα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στα 

συνημμένα σε αυτό, που αφορούν σε έγκριση Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού 

Μήκους (3΄-5΄)με τίτλο «Ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 

που διοργανώνει ο ανωτέρω Φορέας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 

51/29-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού για 

το σχολικό έτος 2020-21.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες όλων των τάξεων του 

Δημοτικού και της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, να εκφραστούν δημιουργικά και να μοιραστούν μέσω της 

κινηματογραφικής αφήγησης τα όνειρά τους, τις ελπίδες και τις επιθυμίες τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                         ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                ΤΜΗΜΑ Β 

-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
                                Μόκα Β. (Π.Ε.)

Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Τηλέφωνο :  210-344.3272 (Δ.Ε.)

: 210-344.3314 (Δ.Ε.)
:  210-344.2247 (Π.Ε.)

               : 210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. 

Δημόσια και Ιδιωτικά της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr

1. ΠΔΕ της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου

(μέσω των ΠΔΕ)
3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες 

τους.
4. Δημοτικά και Γυμνάσια  της χώρας.

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
info@filmfestival.gr
youth@filmfestival.gr 
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Ο διαγωνισμός πρόκειται να υλοποιηθεί για τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εντός ωρολογίου προγράμματος (κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης, της Πληροφορικής και λοιπών 

μαθημάτων που συνδέονται θεματικά ή επί της διαδικασίας δημιουργίας ταινίας ή κατά τη διάρκεια του 

Ολοήμερου σχολείου), ενώ για τους/τις μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ενασχόληση 

θα γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος (στο πλαίσιο κάποιου πολιτιστικού προγράμματος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους διοργανωτές, ωστόσο, θεωρείται η παιδαγωγική καθοδήγηση της 

μαθητικής ομάδας από έναν/μία ή περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση 

των στοιχείων της σχολικής μονάδας και του/της εκπαιδευτικού στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

συμμετοχής στο site του Φεστιβάλ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2020 και δεν θα έχουν καμία οικονομική 

επιβάρυνση για το σχολείο, τους/τις μαθητές,τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού 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 μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 

με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. 

2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, 

παρά μόνο για τις ανάγκες δημιουργίας του οπτικοακουστικού υλικού, με την ενυπόγραφη συγκατάθεση 

των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Οι σχετικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. Πληροφορική, Γλώσσα, 

Μουσική, Εικαστικά) να υποστηρίζουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών 

και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

4. Να μην υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). 

5. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνεται με την παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων.

6. Να αναγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ότι προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής 

του και να αναφέρεται η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

7. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής. 

8. Τα έργα των μαθητών/-τριών 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/-τριών. 

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 



10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης 

έγκρισης. 

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 καταλληλόλητα 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 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού και οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα Διοργάνωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου : youth@filmfestival.gr 

Συν: ένα (1) ηλεκτρ. αρχείο - Προκήρυξη

Εσωτερική Διανομή:                                     
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κ. Γκίκα 
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4.  Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών Προγρ/των 

και Εκπ/σης για την Αειφορία - Τμήμα Δ΄
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων       
6. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα B΄
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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