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ΘΕΜΑ: «Αίτημα έγκρισης του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα
σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ για το σχολικό έτος 2018-19»
Σε απάντηση του από 26-6-2018 εγγράφου σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης του Διεθνούς Μαθητικού
Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ», ο οποίος υλοποιείται από την
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε. και απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Ελλάδας και της Ομογένειας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με
τη με αρ. 42/13-9-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19,
με τις εξής προϋποθέσεις:
 Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη
γνώμη του Διευθυντή/Διευθύντριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων
αυτής.
 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.
 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους
μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο.
 Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της
Πληροφορικής, των ΤΠΕ, των Εικαστικών, της Ευέλικτης Ζώνης ή κατά τη διάρκεια προγραμμάτων
αγωγής υγείας/περιβαλλοντικής εκπ/σης), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον
εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 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.
 Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει
τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.





Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και δεν υπάρχουν έσοδα για
τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία,
διαφήμιση, κ.λπ.).
Είναι απαραίτητη η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της
μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον 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.
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