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

Μαρούσι,  29/12/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/176845/Δ2

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο «7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού 

Ραδιοφώνου European School Radio 2021» για μαθητές/-τριες  Π.Ε. και Δ.Ε.  - σχ. έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 163433/Υ2,Δ2,/30-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτηση που μας απέστειλε το European School Radio και αφορά 

σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του Φεστιβάλ με τίτλο: «7o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
της χώρας. Έδρες τους

2. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

3. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της Κύπρου
     (μέσω του European School Radio)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr 

 

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΄
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 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.)

: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
:  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
:  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
:  Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
:  210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
:  210-34.43.293 (Π.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
 της χώρας. Έδρες τους

2.  European School Radio
eu.schoolradio@gmail.com 
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Ραδιοφώνου European School Radio 2021», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα 

Πρακτικού 55/26-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ με τίτλο «7ο 

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio 2021», το οποίο απευθύνεται 

στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου και θα 

πραγματοποιηθεί εντός σχολικού έτους 2020-2021, στις 15, 16 και 17 Απριλίου 2021 στην Κέρκυρα.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ είναι http://europeanschoolradio.eu/7fest. Στη διοργάνωση θα 

συμμετέχουν ενεργά τα σχολεία της Κέρκυρας που υλοποιούν προγράμματα Μαθητικού Ραδιοφώνου 

ESR και τα οποία θα οριστούν με σχετική πρόσκληση του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων. Τα συγκεκριμένα 

σχολεία θα υποδεχτούν τα φιλοξενούμενα ραδιοφωνικά σχολεία του European School Radio και θα 

αναλάβουν επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου 

European School Radio 2021, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Π/θμιας 

(Νηπιαγωγείου/Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου/Λυκείου), γενικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

περιλαμβάνεται και η Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού Μηνύματος & Τραγουδιού «Κάν’ το ν’ 

ακουστεί 2021». Το Φεστιβάλ έχει διάρκεια τρεις (3) ημέρες (15-16-17 Απριλίου 2021). 

Κύριος σκοπός του εν λόγω Φεστιβάλ είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να ανακαλύψουν τον κόσμο 

του ραδιοφώνου ως μέσου ενημέρωσης, έκφρασης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως μέσου καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, με συμμετοχή σε πρωτότυπες δραστηριότητες Ραδιοφωνικής Τέχνης, τόσο κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Στην περίπτωση που υπάρξουν ειδικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για κάποια έκτακτη κατάσταση, 

όπως ειδικές προφυλάξεις για τη μετάδοση κορωνοϊού, η Οργανωτική Επιτροπή θα προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, θα 

τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε η δράση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των 

αρμοδίων Υπουργείων αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω 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 στο εν λόγω Φεστιβάλ 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 σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Η μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο 

πλαίσιο συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές και 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

http://europeanschoolradio.eu/7fest


2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο Φεστιβάλ να είναι προαιρετική  και 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.

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η προετοιμασία των μαθητικών ομάδων να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά την 

κρίση του/της εκπαιδευτικού διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα 

σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, 

είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο 

πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων ή προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων 

σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

6. Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ να μην 

υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή τις έξι (6) διδακτικές ώρες για τα ειδικά σχολεία. 

Εφόσον οι σχετικές δραστηριότητες ενταχθούν στο πλαίσιο προαιρετικού προγράμματος σχολικών 

δραστηριοτήτων να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας.

7. Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Φεστιβάλ.

8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και/ή η ηχογράφηση 

των μαθητών/-τριών.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής της. 

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.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη 

για το Δημόσιο.



Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Φεστιβάλ.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κ. Γκίκα            Με εντολή Υφυπουργού
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων   

και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                        
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                                     
8. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                  
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                                                                                      
                                                                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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