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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας :
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Βαθμ. Προτερ.
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ΚΟΙΝ.:

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας
Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. της χώρας (μέσω των Δ.Δ.Ε.)
Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
(μέσω της Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του
οικείου υπουργείου)
Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr

1. Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
(υπόψη κ. Γεροντοπούλου)
vgerontopoulou @onassis.org
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «HACK THE MAP:
Φανταστικοί Κόσμοι»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 90163/Δ2/23-7-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής του
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «HACK THE MAP: Φανταστικοί Κόσμοι» που
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών
σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με
το Απόσπασμα Πρακτικού 37/15-7-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του εν
λόγω Διαγωνισμού.
Ο ανωτέρω Διαγωνισμός έχει ως στόχο να αναδείξει σπουδαία ιστορικά τεκμήρια της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να παρακινήσει τη νέα γενιά να τα προσεγγίσει δημιουργικά
με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Με έμπνευση περιηγητικούς χάρτες
και φανταστικές απεικονίσεις του ελλαδικού χώρου (πόλεων, θαλασσών, ευρύτερων περιοχών)
από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα που βρίσκονται στις συλλογές του Ιδρύματος Ωνάση, των
Γενικών Αρχείων του Κράτους, του Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς-Ιστορικού Μουσείου

Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων Ιδρυμάτων, μουσείων και βιβλιοθηκών, οι σχολικές ομάδες θα
κληθούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα χαρτογραφικά τεκμήρια, να τα συνδέσουν με ιστορικά
γεγονότα, μύθους ή φανταστικές διηγήσεις και να δημιουργήσουν και να καταθέσουν ένα από
τα ακόλουθα ψηφιακά έργα:
1) Μία εφαρμογή AR (επαυξημένης πραγματικότητας) εξάγοντας σε τρισδιάστατη μορφή με
κινούμενα στοιχεία ένα ή περισσότερα σύμβολα/στοιχεία που αναπαρίστανται ή σχετίζονται με
το τεκμήριο που θα επιλέξουν να μελετήσουν,
2) Μία εφαρμογή VR (π.χ. εικονική περιήγηση) αναπαριστώντας τρισδιάστατα μια σκηνή που
αποτυπώνεται επάνω στο τεκμήριο ή σχετίζεται με αυτό,
3) Μια ψηφιακή αφήγηση (video έως 5 λεπτά) με αφορμή μια ιστορία που παρουσιάζεται στο
τεκμήριο ή ένα ιστορικό θέμα που σχετίζεται με αυτό και
4) ένα τρισδιάστατο ψηφιακό παιχνίδι (3D Game) γνώσεων με αφορμή το συγκεκριμένο
τεκμήριο ή που σχετίζεται με αυτό.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της μη παρακώλυσης του σχολικού προγράμματος και
της ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. Συνεπώς, προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθεί εκτός
ωρολογίου προγράμματος και να μην απαιτείται η προετοιμασία των μαθητών/τριών να γίνει
εντός ωρολογίου προγράμματος.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής
μονάδας καθώς και των υπευθύνων εκπαιδευτικών της σχολικής ομάδας.
3. Η συμμετοχή των ανήλικων μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με τη σύμφωνη
γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η
βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ πριν την έναρξη του διαγωνισμού
τα επικαιροποιημένα βιογραφικά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων με τον διαγωνισμό
(ενδεχομένως μέσω των κατάλληλων υπερσυνδέσμων διαδικτύου από την ιστοσελίδα του
διαγωνισμού).
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση
του ανωτέρω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας
σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών

πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων
σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή
επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των
σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για
την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, μπορείτε
να απευθύνεστε στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, τηλ. 210 3713015, email education@onassis.org ,
url: www.onassis.org .
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν. : Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α΄
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
10. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
11. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’
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