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Μαρούσι, 06 - 11 -2020
Α.Π. 151740/Δ7

Προς:
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους
info@olympiafestival.gr

Δαπανών Εξετάσεων

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης για τη συμμετοχή των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας στις
δράσεις του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 145566/26-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση του σχετικού αίτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αριθμ. 49/15-10-2020
απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη συμμετοχή των
σχολείων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις δράσεις του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2020, σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η συμμετοχή των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις
δράσεις του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, κατά το σχολικό έτος
2020-2021 εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού
προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις δράσεις του Φεστιβάλ να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών
στις δράσεις και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής
τους.
4. 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 φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η
ηχογράφηση των μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή των δράσεων που
κατατέθηκε στο ΙΕΠ για έγκριση.
5. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των δράσεων.
7. Πριν από την υλοποίηση των δράσεων, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να
προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή των δράσεων
(μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του
εκπαιδευτικού υλικού.
8. Το εκπαιδευτικό υλικό του Φορέα δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον
κρίνει ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών
Δραστηριοτήτων, καθώς και από τον/την Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
10. Το εκπαιδευτικό υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις
μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και να διανέμεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική
έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021.
11. Η εφαρμογή του προγράμματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τη
λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και των
μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
12. Εξαιτίας των έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας covid19, έχουν δημιουργηθεί υποδομές,
ώστε το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων του Φεστιβάλ Ολυμπίας να μπορεί να υλοποιηθεί
και με εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύγχρονη και ασύγχρονη.
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