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ΠΡΟΣ:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Τμήμα Ιστορίας,
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Ιστορική Έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες»

kagel@ionio.gr, kostasaggelakos2003@yahoo.gr
KOIN:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.
(μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.).

3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.), της
Κύπρου και της Ομογένειας (μέσω της
Δ/νσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.).

4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων.(info@sivitanidios.edu.gr)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Επετειακού Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ του Ιονίου
Πανεπιστημίου, του Δήμου Της Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του εκπαιδευτικού περιοδικού ΝΕΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ– σχ. έτ. 2020-2021».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 149177/Δ2,Υ2/03-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 27-09-2020 έγγραφό σας και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 51/29-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε
τη διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Επετειακού Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ του Ιονίου
Πανεπιστημίου, του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του εκπαιδευτικού περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΤ’ τάξη), της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων των Γυμνασίων, των Γενικών, Ημερησίων-Εσπερινών, και

Επαγγελματικών Λυκείων), καθώς και των σχολείων της Κύπρου και της Ομογένειας, για το σχολικό έτος
2020-2021.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα 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 διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί
η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. 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 και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
4. 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.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιστορικού Ντοκιμαντέρ να
διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
8. 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 του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
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 εν λόγω διαγωνισμού και
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα διοργάνωσης.
Συν:1 αρχείο pdf
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
2.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

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

3.Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
4.Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Β’
5.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

6.Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
7.Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμήμα B΄
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Τμήμα Β’
10.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

