
 
Προκήρυξη  

Πανελλήνιου Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ Σχολικήσ Εφημερίδασ 

«Σεβαςμόσ ςτο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» 

 
Σο ςωματείο «Ορίζοντες» προκθρφςςει Πανελλαδικό Μακθτικό Διαγωνιςμό με τίτλο 

«εβαςμόσ ςτο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. Ο διαγωνιςμόσ αφορά 

ςτθν ζκδοςθ φφλλου ςχολικισ εφθμερίδασ αφιερωμζνου ςτθ Δθμοκρατία, τθν κοινωνικι 

ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ.    

    Με τον όρο «ςχολικι εφθμερίδα» εννοοφμε κάκε είδουσ ζντυπθ ι ψθφιακι εκδοτικι 

προςπάκεια που επιχειροφν οι μακθτζσ/τριεσ. Βαςικόσ ςκοπόσ μζςω τθσ δθμιουργίασ 

ςχολικισ εφθμερίδασ είναι θ δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν, δθλαδι υπεφκυνων πολιτϊν 

που είναι ενθμερωμζνοι, γνωρίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ και 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνία. Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, οι μακθτζσ/τριεσ 

μακαίνουν να  ςκζφτονται κριτικά, να  ςυνεργάηονται, να ερευνοφν, να  εκφράηονται, να 

δθμιουργοφν και να επικοινωνοφν. Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτοφν τθ δυνατότθτα 

να δοκιμάςουν νζουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, ενϊ ταυτόχρονα ενιςχφεται θ ςφνδεςθ του 

ςχολείου με το κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Η εςτίαςθ ςτθ Δθμοκρατία, τθν 

κοινωνικι ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

τθσ εποχισ μασ και ςτο ζντονο ενδιαφζρον των παιδιϊν και εφιβων για τα επίκαιρα αυτά 

ηθτιματα. 

     Οι ςτόχοι του Διαγωνιςμοφ είναι:     

 Η πλθροφόρθςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε κζματα 

δθμοκρατίασ, κοινωνικισ ιςότθτασ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ 

 Ο προβλθματιςμόσ και θ ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 Ο προβλθματιςμόσ ςχετικά με ηθτιματα κοινωνικισ ανιςότθτασ και κοινωνικισ 

αδικίασ και θ καλλιζργεια των ιδανικϊν τθσ ιςότθτασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα 

 Σο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία και θ αναηιτθςθ πθγϊν γνϊςθσ ςε αυτιν 

 Η ανάπτυξθ των δθμιουργικϊν και εκφραςτικϊν ικανοτιτων των μακθτϊν/τριϊν, 

κακϊσ και τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ 

 Η ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ 

 Η γνωριμία και θ εξοικείωςθ των μακθτϊν/τριϊν µε τα ποικίλα είδθ του 

δθμοςιογραφικοφ λόγου  

 Η ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν/τριϊν 

 



Ο διαγωνιςμόσ είναι Πανελλαδικόσ και απευκφνεται ςε ςχολικζσ μονάδεσ όλων των τφπων 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ε’ και Σ’ τάξθ 

του Δθμοτικοφ και ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου.  

Ο Διαγωνιςμόσ διοργανϊνεται από το ωματείο Ορίζοντες. 

Web:www.horizontes4all.org 

Email: info@horizontes4all.org 

Τηλζφωνο επικοινωνίασ:6944654367 

 

 Σο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνιςμοφ προβλζπει: 

 

α. Διλωςθ ςυμμετοχϊν των χολικϊν Μονάδων: μζχρι τθν Παραςκευι 29 Νοεμβρίου 2019 

β. Τποβολι των δράςεων: μζχρι τθν Παραςκευι 27 Μαρτίου 2020 

γ. Αξιολόγθςθ μζχρι τθν Παραςκευι 24 Απριλίου 2020 

δ. Σελετι βράβευςθσ τον Μάιο 2020 

 

Σο ζντυπο φφλλο κα πρζπει να αποςταλεί ταχυδρομικά, ενϊ το ψθφιακό θλεκτρονικά (ςε 

μορφι pdf), ςτθν ταχυδρομικι και θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ωματείου και ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ που κα ανακοινωκοφν.  

 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

Οι ςυμμετοχζσ είναι ομαδικζσ. Ο Διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςτισ υντακτικζσ Ομάδεσ των 

χολικϊν Εφθμερίδων. Η υντακτικι Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από 

μακθτζσ/τριεσ του ίδιου τμιματοσ ι διαφορετικϊν τμθμάτων. Μπορεί να ςυμμετζχει ζνασ 

ι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί. Η μορφι τθσ εφθμερίδασ μπορεί να είναι ζντυπθ ι 

θλεκτρονικι που κα δφναται να αποκθκευκεί και θ ζκταςθ τθσ 18 – 24 ςελίδεσ. 

 

Περιεχόμενο εφημερίδασ: 

Σο φφλλο κα πρζπει να πραγματεφεται κζματα ςχετικά με: 

α) τθ Δθμοκρατία, τθν κοινωνικι ιςότθτα και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

β) τα ανκρϊπινα δικαιϊματα,  

γ) τθν πολυπολιτιςμικότθτα,  

δ) τον ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία,  

ε) τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία,  

ςτ) τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.  

Δεν είναι υποχρεωτικό θ εφθμερίδα να καλφπτει και τουσ 6 κεματικοφσ άξονεσ. Είναι όμωσ 

υποχρεωτικό να πραγματεφεται τον πρϊτο κεματικό άξονα και τουλάχιςτον άλλον ζναν 

από τουσ υπόλοιπουσ. 

 

     Είναι απαραίτθτο να υπάρχουν οι πιο κάτω ςτιλεσ: 

 Άρκρο 

 Ρεπορτάη / ζρευνα 

 υνζντευξθ 



 Παρουςίαςθ / Κριτικι (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίασ, κεατρικισ παράςταςθσ, 

εικαςτικισ δθμιουργίασ με κζμα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα) 

 Λογοτεχνικό κείμενο (π.χ.: χρονογράφθμα, ποίθμα, διιγθμα, μονόλογοσ)   

 Γελοιογραφία ι κόμικ  

 Φωτογραφίεσ 

 Εικαςτικά ζργα (π.χ. ηωγραφιά, ςκίτςο) 

 Παιχνίδια (π.χ. ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροςτιχίδεσ)  

 

Σα ζντυπα κα αξιολογθκοφν από επιτροπι με βάςθ τα εξισ κριτιρια: 

 Δομι  

 Πλθρότθτα περιεχομζνου  

 Ποικιλία τθσ φλθσ  

 Αυκεντικότθτα & πρωτοτυπία των εργαςιϊν 

 Ποιότθτα του λόγου  

 Εμφάνιςθ του εντφπου  

 

Για κάκε βακμίδα κα δοκοφν τα εξισ βραβεία: 

 

Α) Καλφτερθσ εφθμερίδασ  

Β) Καλφτερθσ επιλογισ κεμάτων  

 

     Η απονομι των διακρίςεων κα γίνει ςτθ διάρκεια εκδιλωςθσ. Σα βραβεία κα αφοροφν 

τθν υποςτιριξθ των ςχολείων με ψθφιακό υλικό. ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί 

Βεβαίωςθ υμμετοχισ.   

     Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτον διαγωνιςμό είναι προαιρετικι, 

ενϊ δεν υπάρχει καμιά οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ μακθτζσ/τριεσ ι το ςχολείο. Για τθ 

ςυμμετοχι των  μακθτϊν/τριϊν απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων και κθδεμόνων.  

     Ο φορζασ διοργάνωςθσ που αναλαμβάνει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του 

διαγωνιςμοφ κα διαςφαλίςει τα προςωπικά δεδομζνα και τα πνευματικά δικαιϊματα των 

δθμιουργϊν. Δε κα υπάρξουν ζςοδα για τον φορζα που προκθρφςςει τον διαγωνιςμό ι για 

άλλον από τα υποβλθκζντα ζργα (με εμπορία ι διαφιμιςθ κ.λπ.) και θ χριςθ των ζργων κα 

γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. Προτείνεται 

πάντωσ, κατά τθν κρίςθ των διδαςκόντων, θ προετοιμαςία των μακθτϊν/τριϊν για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κατά τθ διδαςκαλία μακθμάτων όπωσ: Γλϊςςα, Εικαςτικά, 

Ευζλικτθ Ζϊνθ, ΚΠΑ, Ερευνθτικι Εργαςία, κακϊσ θ διδαςκαλία των επιμζρουσ αυτϊν 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, μζςα από τθν όλθ διαδικαςία, εμπλουτίηεται και διευρφνεται με 

τρόπο δθμιουργικό, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν. 

Προβλζπονται διαδικαςίεσ αποτίμθςθσ του διαγωνιςμοφ 
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Θέμα:  Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολική Εφημερίδα- 
Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» - σχολ. έτος 2019-2020
Σχετ.:  το με αρ. πρωτ. 135164/Δ2/03-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 28-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 34/29-08-2019 
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε 
τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο 
ΟΛΛΑ Δικαίωμα»

O εν λόγω Διαγωνισμός, τον οποίο διοργανώνει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ορίζοντες», 
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ τάξης), Γυμνασίων και Λυκείων 
(όλων των τύπων και  όλων των τάξεων), καθώς και Σχολείων Ειδικής Αγωγής, όλης της χώρας.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα Δημοκρατία, την 
κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοείται κάθε είδους 
έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια των μαθητών/-τριών. 

Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών 
πολιτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές/-τριες θα μάθουν να σκέφτονται κριτικά, να 
συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας

Μαρούσι, 11 -09-2019
Αρ. Πρωτ.  Φ15/140538 /Δ2
Βαθ. Προτερ.  

ΠΡΟΣ:   

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Β΄
                                        -----
          Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
          Τ.Κ. – Πόλη   : 151 80, Μαρούσι
          Πληροφορίες:  Ά. Βάρλα  (Δ.Ε.)
                                     Ζ. Κατσάνου (Δ.Ε.)
                                    Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
                                    Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
          Τηλέφωνο     : 210 344.2247 (Π.Ε)
                                    210344.3272, 3314 (Δ.Ε)
                                    210 344.2933 (Ε.Α.Ε.), 
                                    210 344.2212 (E.E)
          Φαξ                : 210 344.3390
          Email              : spoudonde@minedu.gov.gr

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
info@horizontes4all.org.gr

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.
    (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
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δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ενισχύεται και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. 
Ταυτόχρονα, η εστίαση στη Δημοκρατία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εποχής και στο έντονο 
ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στη Δημοκρατία, όσο και στην κοινωνική 
ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δράσεων για την ενίσχυση μιας 
υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας.

Οι επιμέρους στόχοι του Μαθητικού Διαγωνισμού είναι: η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των 
μαθητών/-τριών σχετικά με τη δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, η 
προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ευρύτερη κοινωνία, η δημιουργία ενεργών 
πολιτών, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν, η ανάπτυξη των 
δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης, η 
ανάπτυξη της συνεργατικότητας, η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα ποικίλα είδη του 
δημοσιογραφικού λόγου, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς τους.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στις Συντακτικές Ομάδες των Σχολικών Εφημερίδων. Η Συντακτική 
Ομάδα είναι δυνατόν να αποτελείται από μαθητές/τριες του ίδιου τμήματος ή διαφορετικών τμημάτων, 
ενώ μπορεί να συμμετέχει επίσης ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί. Οι εργασίες που 
δημοσιεύονται μπορεί να είναι και ατομικές και ομαδικές. Η μορφή της εφημερίδας μπορεί να είναι έντυπη 
ή ηλεκτρονική, με έκταση από 16 έως 20 φύλλα, ενώ το περιεχόμενο της εφημερίδας πρέπει να 
πραγματεύεται θέματα σχετικά με: α) τη δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, 
β) τα ανθρώπινα δικαιώματα, γ) την πολυπολιτισμικότητα, δ) τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, ε) την 
ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία, στ) τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι 
υποχρεωτικό η εφημερίδα να καλύπτει και τους έξι θεματικούς άξονες, πρέπει όμως να πραγματεύεται τον 
πρώτο θεματικό άξονα και τουλάχιστον άλλον έναν από τους υπόλοιπους.
      Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην εφημερίδα οι εξής στήλες: άρθρο, ρεπορτάζ/έρευνα, 
συνέντευξη, παρουσίαση/κριτική (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίας, θεατρικής παράστασης, εικαστικής 
δημιουργίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα), λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφημα, ποίημα, 
διήγημα, μονόλογος), γελοιογραφία ή κόμικς, φωτογραφίες, εικαστικά έργα (π.χ. ζωγραφιά, σκίτσο), 
παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες). Τα έντυπα θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής 
κριτήρια: δομή, πληρότητα περιεχομένου, ποικιλία της ύλης, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία των εργασιών, 
ποιότητα του λόγου, εμφάνιση του εντύπου.
      Για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Π/θμια και Δ/θμια) θα δοθούν τα εξής βραβεία:
α) Καλύτερης εφημερίδας και
β) Καλύτερης επιλογής θεμάτων
      Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης και τα βραβεία θα 
αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό, ενώ σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες θα 
χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.
    Η  δήλωση συμμετοχής των σχολικών μονάδων μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 29 
Νοεμβρίου 2019, η υποβολή των δράσεων μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 ενώ η αξιολόγησή τους 
θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα τον Μάιο του 
2020.
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Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις 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/η 
καθένας/καθεμία, 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, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων/-
ουσών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/-ουσών, καθώς και των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

4. Δε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών 
εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.

5. Δε θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή 
για άλλον (μέσω εμπορίας ή διαφήμισης κ.τ.λ.), ενώ η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.

6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Σωματείου «Ορίζοντες»:  http://www.horizontes4all.org.gr .

                                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                                                      ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. 

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

           

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
2. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
3. Δ/ση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης
    για την Αειφορία- Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήμα Β΄ 



 

 

 
Πανελλήνιος Σχολικός  Γιαγωνισμός  

 

«ΣΔΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΛΛΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑ»  

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ  

 

Να αποζηαλεί ηλεκηρονικά μέτρι ηην Παραζκεσή 29 Νοεμβρίοσ 2019 ζηο email:  

info@horizontes4all.org 

 

ΣΦΟΛΕΙΟ  

ΤΑΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΤΑΦ. ΚΩΔΙΚΑΣ-

ΠΟΛΗ 
 

ΤΗΛ. ΣΦΟΛΕΙΟΥ  

FAX ΣΦΟΛΕΙΟΥ  

E-MAIL ΣΦΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

E-MAIL 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

 

Ημερομηνία……………………………… 

 

            Ο/Η Υπεύθσνος Εκπαιδεσηικός                                                          Ο/Η Διεσθσνηής/νηρια 

                                                                                                   (σπογραθή και ζθραγίδα ζτολείοσ) 


