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1. Π.Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2.Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Π.Δ.Ε.)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Δ.Ε.
της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
ΠΡΟΣ:
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

ΚΟIN:

InCommOn
(υπόψη κ. Κουμουτσάκου Μαρίνας)
marina@incommon.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία» – σχ. έτους 2020-21».
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 163249/Δ2/30-11-2020 και 170569/Δ2/16-12-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 14-05-2020 αίτηση της κ. Κουμουτσάκου Μαρίνας και στα συνημμένα σε αυτή, σας
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/26-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται για το
σχολικό έτος 2020-21 η διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία» για
μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας.
Συγκεκριμένα, με τον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος οργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία InCommOn (πρώην Filoxenia International) και θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος,
καλούνται οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Γυμνασίων
και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλης της χώρας να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου
Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει

να αντιληφθούν ότι η στενότητα των πόρων οδηγεί στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το
περιβάλλον και την κοινωνία, την αλληλεξάρτηση κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και την αλλαγή
νοοτροπίας με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και όχι στην εκμετάλλευσή τους. Kαλλιεργώντας την
κριτική τους σκέψη και εργαζόμενοι συλλογικά καλούνται να παραδώσουν ένα σχέδιο εφαρμογής των αρχών
της Κυκλικής Οικονομίας, στον χώρο του σχολείου. Το σχέδιο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί με όποιον τρόπο
επιλέξουν οι μαθητές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές/τριες (π.χ. άρθρο, αφίσα, παρουσίαση
(ppt), βίντεο (mp4), τραγούδι, παιχνίδι κ.ά.). Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 26-022021 ενώ τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν και να υποβληθούν έως τις 14-05-2021 μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Οι διευθύνσεις επικοινωνίας και αποστολής των έργων είναι: eleni@incommon.gr και
marina@incommon.gr.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού, στον οποίο η συμμετοχή θα είναι δωρεάν, θα
πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη
της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των
μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να συνοδεύεται από την
έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων,
δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη
νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, καθώς και
των πνευματικών δικαιωμάτων.
4. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση
μαθητών και μαθητριών.
5.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της εν λόγω δράσης
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι 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 καταλληλότητα 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 και πιθανά ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ.
Μαρίνα Κουμουτσάκου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : marina@incommon.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας:
6939159408.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
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