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Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,                 19/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/201840/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και
Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Τμήμα Δ΄ του οικείου Υπουργείου

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής 

Ραδιοτηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. 

“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”) με τίτλο “e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης” για μαθητές/τριες Π.Ε. 

και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2019-2020».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 171901/Δ2/04-11-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

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
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

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.)

  Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ιορδάνου Α. (Π.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.247 (Π.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 Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.  
Έδρες τους.

4. Δημόσιες και Ιδιωτικές 
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. και 
Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


Απαντώντας στο από 28-06-2019 αίτημα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και 

Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε έγκριση του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

οικείου υπουργείου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”) 

με τίτλο “e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης ”, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν 

λόγω Διαγωνισμού, για μαθητές/τριες Π.Ε και Δ.Ε., σχολικού έτους 2019-2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού, ο οποίος συμβάλλει στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και την ενεργοποίησή τους σε ζητήματα που αφορούν την 

έννοια «ενεργός ψηφιακός πολίτης», την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, την προστασία της ψηφιακής τους 

ταυτότητας, την κατανόηση και αντιμετώπιση των διαδικτυακών κινδύνων, τις ψευδείς ειδήσεις, καθώς 

και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων οπτικοακουστικής αγωγής, θα 

πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή του σχολείου, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι 

προαιρετική και θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας της εκάστοτε 

σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών αυτής. 

 Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/τριών θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών 

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

και Πολιτική Αγωγή κ.α.), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του 

προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος 

ενασχόλησης (σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/τριών είναι στη διακριτική 

ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα τους συντονίσουν. Ο χρόνος ενασχόλησης για τον διαγωνισμό εντός 

ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση αξιοποίησης της 

διαδικασίας των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου 

θα γίνεται σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές 

Δραστηριότητες» στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για 

τους μαθητές/τριες ή για το σχολείο. 

 Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να 

διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών μαθητών/τριών 

και εκπαιδευτικών βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 Οι διοργανωτές να γνωστοποιήσουν στο ΙΕΠ την πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή (η 

οποία θα αξιολογήσει τις συμμετοχές) πριν την έναρξη του διαγωνισμού. 



 Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη 

των γονέων και κηδεμόνων τους. 

 Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, να μην υπάρξει 

διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που 

προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.). 

 Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του μαθητή/της 

μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευθεί το έργο 

του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης. 

 Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού να δημοσιοποιηθούν στο ΙΕΠ ο απολογισμός και τα 

παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργειά του.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (Προκήρυξη)
Εσωτερική Διανομή:                                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ    
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’         ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
9. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
10.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
11.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και  Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμήμα B΄
12.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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