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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spudonpe@minedu.gov.gr
: Σ. Λαπατά
: Γ. Λιάσκος
: 210 344 2425/3318
: 210 344 3354

ΠΡΟΣ :
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της
χώρας (έδρες τους)
2.Προϊσταμένους Παιδαγωγικής
και Επιστημονικής Καθοδήγησης
(μέσω Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης)
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
(μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
4. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)
5. Υπευθύνους Αγωγής Υγείας/Σχολικών
Δραστηριοτήτων (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)
6. Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία Π.Ε.
της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)
Κοιν.:
1. Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
του ΥΠΠΕΘ (Υπόψη κας Μίχου)
2. Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» (Υπόψη κας Δρανδάκη)
info@ioas.gr

ΘΕΜΑ : «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Στο Δρόμο με
Προσοχή» της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” »
Σας ενημερώνουμε ότι έχοντας υπόψη στη σχετική θετική εισήγηση του ΙΕΠ (Απόσπασμα Πρακτικού
43/19-10-2017), εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής
Δημιουργίας «Στο Δρόμο με Προσοχή», ο οποίος διοργανώνεται από την Εκπαιδευτική τηλεόραση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και απευθύνεται σε
μαθητές-/ήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών/-τριών και στην ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της ασφαλούς μετακίνησής τους μέσω της
δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών έργων με θέμα τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής και της
τήρησης των κανόνων του Κ.Ο.Κ. Στόχος του διαγωνισμού είναι να κατανοηθούν οι βασικοί κανόνες
οδικής ασφάλειας των παιδιών ως πεζοί, επιβάτες και ποδηλάτες. Στο πλαίσιο του εν λόγω
διαγωνισμού και με αφορμή τον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο για την αναγκαιότητα
προστασίας των παιδιών και εφήβων στον δρόμο, καλούνται όλοι οι μαθητές/μαθήτριες
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις απόψεις
τους και τους προβληματισμούς τους για το συγκεκριμένο ζήτημα μέσω των ψηφιακών τους
δημιουργιών. Οι μαθητές/-ήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους καλούνται να
δημιουργήσουν μία από τις κάτω κατηγορίες:
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1. Ταινία μέγιστης διάρκειας πέντε λεπτών (ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ)
2. Τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων
3. Εφαρμογή με αξιοποίηση εργαλείων Web2.0 όπως Blog – ιστολόγιο, Wiki, νοητικούς χάρτες,
σύννεφα λέξεων, χρονοδιαδρόμους, ιστοσελίδες κ.ά. και να παρουσιάσουν ιδέες, σκέψεις και
προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια και την προστασία της ζωής στο δρόμο ως βασικό ανθρώπινο
δικαίωμα.
Πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότερες προδιαγραφές και οδηγίες για τη δημιουργία ταινίας (video)
παρέχονται στη σελίδα http://www.i-create.gr/#sp-seminaria , ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει
να υποβληθούν έως και 1η Δεκεμβρίου 2017 ηλεκτρονικά (μέσω της πλατφόρμας www.icreate.gr) και
τα έργα να αποσταλούν επίσης ηλεκτρονικά έως και 15 Απριλίου 2018 . Επισυνάπτεται στο παρόν
προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής του.
Ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες καλούνται να επικοινωνούν για περαιτέρω διευκρινήσεις,
πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής του Διαγωνισμού με το Τμήμα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΠΕΘ (τηλ.: 2103442764 κα Μίχου) και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» (http://www.ioas.gr τηλ.: 210-8620150 κα Δρανδάκη).
Αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης του Διαγωνισμού θεωρούνται οι εξής:
1. Η συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη
γνώμη του Διευθυντή/-τριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου αυτής.
2. Επίσης, προαιρετική είναι η συμμετοχή των μαθητών/-τριών.
3. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων μαθητών/-τριών.
4. Οι σχετικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε
ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα των εικαστικών, των ΤΠΕ,
κ.λπ.), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών
και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
5. Γενικότερα, ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός
δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών
που θα τους συντονίσουν.
6. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, δεν θα υπάρξουν έσοδα
για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με
εμπορία, διαφήμιση, κ.λ.π.) και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις φάσεις του
διαγωνισμού είναι δωρεάν.
7. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας,
ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε
ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι
συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
Συν. : ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Γ΄
2. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α’
3. Δ/νση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης - Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
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