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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.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας
Βαθ. Προτερ. 

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

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.)
                                    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

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
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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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

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΄ 



 

Πποκήπςξη 

Πανελλήνιος Σσολικού Διαγωνισμού  

 

 «Let’s move» 

 
Σν ζσκαηείν «Ορίζοντες» ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

(ΔΦΑΑ) πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηε ζπκβνιή ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε, κε ηίηιν «Let’s move» γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021. 

Οη απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο ζε ζρέζε κε πγεία ησλ πνιηηώλ θαη ηελ 

θνηλσληθή έληαμε, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή-πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε ε επαηζζεηνπνίεζε απηή επηρεηξείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

κέζα από ηε Φπζηθή Αγσγή. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ηα νθέιε ηεο 

άζθεζεο ηόζν γηα ηελ πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ δηακνξθώλνληαο πξόηππα γηα δηα 

βίνπ άζθεζε, όζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ θπζηθά αδπλάησλ αιιά θαη 

αιινδαπώλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηε 

ζεκαζία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ. Δμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο 

πγείαο αιιά θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο  θαη 

ππνγξακκίδεη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ν θάζε ηνκέαο, θαζώο θαη ηε κνλαδηθή ηνπ 

εμνπζία λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε όινπο 

ηνπο καζεηέο/ ηξηεο, ζηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο θαη όρη κόλν.  

Δπηδηώθνπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη λα εληζρύζνπκε 

ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ηελ έληαμε 

κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην. Δπίζεο λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκεο πξαθηηθέο πνπ δείρλνπλ όηη ε Φπζηθή Αγσγή κπνξεί λα 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζε όια ηα επίπεδα. 

        Σα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, ζα πξέπεη λα 

πινπνηήζνπλ θαηλνηόκεο κνξθέο καζεκάησλ, παηρληδηώλ ή θαη αζιεηηθώλ δξάζεσλ. 

Καινύληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, λα 

ζπλεξγαζηνύλ κε άιινπο θνξείο, λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα 

απνηηκήζνπλ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ζεκαζία ηεο 



άζθεζεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε κέζα 

από ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα.  

 

Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνσζείηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο 

ηόζν ηεο δηθήο ηνπο όζν θαη αλζξώπσλ ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο κέζσ ηεο άζθεζεο 

αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο  θνηλσληθήο έληαμεο θαη λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή 

ζπκκεηνρή ζε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Παξάιιεια, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο/ηξηεο θαη γεληθόηεξα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα ζπκβάινπλ άκεζα κέζα από 

ηε δξάζε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζηα 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.  

Μέζα από ηνλ δηαγσληζκό, θαιύπηεηαη ινηπόλ ε αλάγθε γηα  άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ελώ παξάιιεια εκπινπηίδνληαη νη ζηόρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο: θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, 

πγεία, πνηόηεηα δσήο, εζεινληηζκόο, θνηλόηεηα, ελεξγόο πνιίηεο, θνηλσληθή έληαμε.  

 

Οη ζθνπνί ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη νη εμήο: 

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία 

ηεο άζθεζεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο 

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία 

ηεο άζθεζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ηόζν ησλ θπζηθά αδπλάησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ηελ αμία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο. 

 Ζ θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ δσήο κέζα 

από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ καζεηή σο ελεξγνύ πνιίηε  

 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ζρνιηθώλ ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ηόζν ησλ θπζηθά αδπλάησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

 Ζ ζύζθημε ησλ δεζκώλ κεηαμύ ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

Ο δηαγσληζκόο είλαη Παλειιαδηθόο θαη απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη 

καζεηέο/ηξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όισλ ησλ ηύπσλ ησλ 

ζρνιείσλ.  Πξόθεηηαη γηα δηαγσληζκό θαηλνηόκσλ δξάζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ πνπ πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο άζθεζεο γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ θπζηθά 

αδπλάησλ αιιά θαη αιινδαπώλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ .  

Ο Γηαγσληζκόο δηνξγαλώλεηαη από ην σκαηείν Ορίζοντες (πιήξε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο (ππεύζπλν άηνκν επηθνηλσλίαο: ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΚΟΡΣΗΛΑ – 

egortsi@yahoo.gr- 6944654367). Δπηπιένλ πξνζδνθάηαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Γηεπζύλζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 



 

Σα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο είλαη:  

 

-Παπατσάλλνπ Αζαλάζηνο, Κνζκήηνξαο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

-Γηγγειίδεο Νηθόιανο, Πξόεδξνο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

- Γθνξηζίια Δπγελία, PhD, ύκβνπινο Β’ ΦΑ ΗΔΠ 

-Νάθε Υξύζα, Msc, Δθπαηδεπηηθόο ΦΑ ζε Πεηξακαηηθό ρνιείν 

- Σζαδήκαο Υξήζηνο,Msc, η. ρνιηθόο ύκβνπινο  

 

 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ απνηειείηαη από ηνπο:  

 

-Παπατσάλλνπ Αζαλάζηνο, Κνζκήηνξαο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

-Γηγγειίδεο Νηθόιανο, Πξόεδξνο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

- Γθνξηζίια Δπγελία, PhD, ύκβνπινο Β’ ΦΑ ΗΔΠ 

-Νάθε Υξύζα, Msc, Δθπαηδεπηηθόο ΦΑ ζε Πεηξακαηηθό ρνιείν 

- Σζαδήκαο Υξήζηνο,Msc, η. ρνιηθόο ύκβνπινο 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβιέπεη: 

 

α Γήισζε ζπκκεηνρώλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 6 Ννεκβξίνπ 

2020. 

β. Τπνβνιή ησλ δξάζεσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 Απξηιίνπ 2021. 

γ. Αμηνιόγεζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ 2021. 

δ. Σειεηή βξάβεπζεο ηνλ Μάην 2021. 

 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

Σόζν νη θαηλνηόκεο δξάζεηο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ όζν θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα  

ζα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά κε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο θόξκαο. Δίλαη δπλαηόλ λα 

επηζπλαθζεί ππνζηεξηθηηθό πιηθό (όπσο παξνπζίαζε power point, θσηνγξαθίεο, 

βίληεν θ.ά.). Σόζν νη θαηλνηόκεο δξάζεηο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ όζν θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κπνξεί λα αθνξνύλ είηε ζύληνκε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

(δηάξθεηαο ιίγσλ δηδαθηηθώλ σξώλ) ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο αιιά θαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα, είηε ζρέδην 

project κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. Μπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ είηε εληόο σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο π.ρ. κάζεκα Φπζηθήο Αγσγήο, Γιώζζα, Δηθαζηηθά, Δπέιηθηε Εώλε 

(Α/ζκηα), Βηνινγία θαη ΚΠΑ, είηε εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. πξναηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δξάζεηο καζεηηθήο θνηλόηεηαο). 

 

     Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο αθνξνύλ:  

 Σελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ηε δνκή θαη ηε ζπλνρή 

 Σε ζπλάθεηα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ 

εκπινπηηζκό θαη ηελ εμέιημε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ 



 Σελ θαηλνηνκία θαη πξσηνηππία 

 Σε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε 

 Σελ έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθόηεηα   

 Σε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ζπιινγηθά όξγαλα 

 Σελ αμηνπνίεζε πνιιαπιώλ κνξθώλ δξάζεο θαη έθθξαζεο 

 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζηνλ δηαγσληζκό, 

αθνινύζσο θαη ε εκεξνκελία ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο, ζα αλαθνηλσζνύλ κέζσ 

ηζηνζειίδαο.  

Από θάζε βαζκίδα, κεηά από αμηνιόγεζε από ηελ επηηξνπή, ζα βξαβεπηνύλ 1 (κία) 

ρνιηθή Μνλάδα θαη ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί  θαη ζε όινπο ζα δνζεί Βεβαίσζε 

πκκεηνρήο.  Ζ απνλνκή ησλ δηαθξίζεσλ ζα γίλεη ζηε δηάξθεηα ηειεηήο θαη ηα 

βξαβεία αθνξνύλ ζε εθπαηδεπηηθό / ςεθηαθό πιηθό. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ έρεη 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν ή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Ο θνξέαο 

δηνξγάλσζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα 

δηαζθαιίζεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ δεκηνπξγώλ. 

ηελ ηζηνζειίδα ζα δεκνζηεπηνύλ ηα δηαθξηζέληα έξγα. Γε ζα ππάξμνπλ έζνδα γηα 

ηνλ θνξέα πνπ πξνθεξύζζεη ηνλ δηαγσληζκό ή γηα άιινλ, από ηα ππνβιεζέληα έξγα 

(κε εκπνξία ή δηαθήκηζε θ.ιπ.) θαη ε ρξήζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη κόλν γηα 

εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. εκεηώλεηαη όηη, όζνλ αθνξά ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, 

ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα  ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

Διοπγάνωση: Οπίζοντερ 

Web:www.horizontes4all.org 

Email: info@horizontes4all.org 

Σει: 6944654367 

 

 

 
 



 

 

 
Πανελλήνιος Σχολικός  Διαγωνισμός  

 

«Let's move» 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020 στο email:  

info@horizontes4all.org 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-

ΠΟΛΗ 
 

ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

FAX ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΕΥΘ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

E-MAIL 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

 

Ημερομηνία……………………………… 

 

            Ο/Η Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός                                                          Ο/Η Διευθυντής/ντρια 

                                                                                                   (υπογραφή και σφραγίδα σχολείου) 


