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Μαρούσι, 28-08-2020
Αρ. Πρωτ. Φ15/ 111606 /Δ2

ΠΡΟΣ:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
info@horizontes4all.org.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας.
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε.

-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Μ. Ζήβα (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Φ. Δεσποίνη (Π.Ε)
Τηλέφωνο : 210 344.3272, 2218 (Δ.Ε.)
210 344.2933(Ε.Α.Ε)
210 344.2212 (Ε.Ε)
210 344.3293 (Π.Ε.)
Φαξ
: 210 344.3390
Email
: spoudonde@minedu.gov.gr

Public key:

(δια των οικείων Δ/νσεων)

5. Σχολικές μονάδες Δ.Ε.

(δια των οικείων Δ/νσεων)

6. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Let’s move» για
μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 95711/Δ2/20-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 15-06-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 36/16-07-2020
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε
τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο : «Let’s move» που διοργανώνεται
από το Σωματείο «Ορίζοντες» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) και ο οποίος
απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης
της χώρας για το διδακτικό έτος 2020-2021.
O συγκεκριμένος διαγωνισμός αποσκοπεί στο να αναδείξει μέσα από καλές πρακτικές που θα
εφαρμοστούν στα σχολεία, τα οφέλη της άσκησης τόσο για την υγεία των μαθητών/τριών
διαμορφώνοντας πρότυπα για δια βίου άσκηση όσο και για την κοινωνική ένταξη των ‘φυσικά αδυνάτων’
αλλά και αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον.
Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, θα υλοποιήσουν καινοτόμες μορφές
μαθημάτων, παιχνιδιών ή και αθλητικών δράσεων και θα υποβάλλουν για το διαγωνισμό ένα
εκπαιδευτικό σενάριο που προωθεί την ιδέα της άσκησης για την υγεία και την ποιότητα ζωής.
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Ο εν λόγω διαγωνισμός αναμένεται να υλοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον Απρίλιο
του 2021. Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
2020, ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τις δράσεις τους μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου του 2021. Η
τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021.
Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός μπορεί να υλοποιηθεί: α) εντός ωρολογίου προγράμματος:
στην Ευέλικτη ζώνη, Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά,
Θεατρική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία (για το δημοτικό περιλαμβάνεται και ο διδακτικός χρόνος του
ολοήμερου σχολείου) β) εκτός ωρολογίου προγράμματος: σε Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων
(Πολιτιστικά).
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται
οι εξής προϋποθέσεις:
1.
Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και
πρόσφορο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των
μαθητριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
2.
Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο
καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική
συμμετοχή (μετά την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των συμμετεχόντων
μαθητών/ συμμετεχουσών μαθητριών).
3.
Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας
για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών, καθώς και των
πνευματικών τους δικαιωμάτων (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).
4.
Δε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του
περιεχομένου του διαγωνισμού.
Η μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν θα πραγματοποιηθεί συμφώνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω
διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
e-mail: info@horizontes4all.org.gr, ιστοσελίδα: www.horizontes4all.org.gr
Υπεύθυνη Προγράμματος: Γκορτσίλα Ευγενία,e-mail: ergortsi@yahoo.gr , τηλ: 6944654367
Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
4. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄

7.

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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