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΄
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Β.Παπαβρόντος (Π.Ε.)
Μ.Χριστοδούλου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272 (Δ.Ε.)
: 210 344.2249 (Π.Ε.)
: 210 344.2242 (Δ.Ε.)
Email
: spoudonde@minedu.gov.gr

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι……..
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Μαρούσι, 09-05-2022
Αρ. Πρωτ. Φ15/51616/Δ2

ΠΡΟΣ:

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.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων)

5. Σχολικές μονάδες Δ.Ε.

(μέσω των οικείων Δ/νσεων)

ΚΟΙΝ:

1. Φορέας «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
info@horizontes4all.org.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Βιώσιμη τροφή-Βιώσιμος
πλανήτης. Γίνε η ΑΡΧΗ!» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2021-22.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 46567/Δ7/20-04-2022 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στην από 09/06/2021 αίτηση του φορέα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» που αφορά σε αίτημα έγκρισης
διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Βιώσιμη τροφή-Βιώσιμος πλανήτης. Γίνε η
ΑΡΧΗ!», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 21/19-04-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και Στ’
δημοτικού, και όλων των τάξεων γυμνασίου και κάθε τύπου λυκείου, γενικής εκπαίδευσης, όλης της χώρας,
για το σχολικό έτος 2021-2022.
Ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19
και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:
1.

2.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική, να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών και με γνώμονα τη μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.
Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε ό, τι αφορά
τον συγκεκριμένο μαθητικό διαγωνισμό και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση
αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
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3.

Η υλοποίηση του διαγωνισμού από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και
διδακτικό προγραμματισμό.
4. Να ζητείται η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των
παραγόμενων έργων των μαθητών/τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο.
5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
6. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών.
7. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη
εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙ.Θ. υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω διαγωνισμός για κανενός
είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
8. Να μην προκύπτει από τον διαγωνισμό με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
9. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και να διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών με αναπηρία.
10. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και
μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό.
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης.
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 σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Φορέα «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org.gr ή να
επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@horizontes4all.org.gr
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Υφυπουργού κ.Μακρή
2.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4.
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμήμα B΄
5.
Αυτοτελές τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6.
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
7.
Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8.
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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