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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της HELMEPA για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 10-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.39/26-09-
2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος-εκθέσεων και διαγωνισμού ζωγραφικής της HELMEPA , 
που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Αθμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 
2019-20 , με τις εξής προϋποθέσεις: 
Α. Ως προς το πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» με τίτλο: «Βουτιά στον Ωκεανό», το οποίο αποτελεί 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παραχωρείται δωρεάν και αξιοποιείται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά 

βούληση, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνει οποιουδήποτε έμμεση ή άμεση διαφήμιση προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών  μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες  ηλικίας 5-12 ετών.  

Οι επισκέψεις  στην κινητή και στις μόνιμες εκθέσεις της HELMEPA ως μέρος του εν λόγω προγράμματος, να 

γίνονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 την προαιρετική συμμετοχή  

 τη σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,  

 την τήρηση της κείμενης περί διδακτικών επισκέψεων νομοθεσίας (ΦΕΚ. 109/01-8-2017, ΦΕΚ. 

681/06-3-2017), 

 τη μη εμπλοκή με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, 

διακίνηση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, 

προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.   

Β. Ως προς τον διαγωνισμό ζωγραφικής, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες.  Η 1η κατηγορία του 

διαγωνισμού απευθύνεται σε μαθητές/-τριες 5-7 ετών (Νηπιαγωγείο, Α’ και Β’ τάξη) και Κέντρων Ειδικής 

Αγωγής και η 2η κατηγορία του διαγωνισμού απευθύνεται σε μαθητές/τριες 8-12 ετών (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Τάξη), με 

τις εξής προϋποθέσεις: 

 η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να  είναι προαιρετική,  

http://www.minedu.gov.gr/


 τα αποτελέσματα αξιολόγησης των μαθητικών έργων να μη ληφθούν υπόψη για τη γενικότερη 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών 

 ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εντός σχολικού Ωρολογίου Προγράμματος με χρονική διάρκεια από 2 

έως 4 ώρες διδακτικές ώρες και χωρίς να διαταχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

 να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς) 

 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού, 

 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί   με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών  μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, 

 να δοθούν έπαινοι σε όλους τους/τις εμπλεκόμενους/ες στο διαγωνισμό ζωγραφικής. 

 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού». 
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