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ΚΟΙΝ.:

«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

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολεία - Γέφυρες Ζωής» για
μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2019-20.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 203731/Δ2,Δ1/23-12-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στην από 28-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 52/19-12-2019
απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε
τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολεία – Γέφυρες Ζωής» που διοργανώνει το Μη
Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ορίζοντες» και αποσκοπεί στο να αναδείξει την αξία της αιμοδοσίας ως πράξης
αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας και ταυτόχρονα να υποστηρίξει τη σύνδεση του σχολείου με την
κοινωνία και τις ανάγκες της.
Ο εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος,
περιλαμβάνει τρία επιμέρους σκέλη :
1. Διαγωνισμό Καλών Πρακτικών Σχολικών Μονάδων : O εν λόγω Διαγωνισμός αφορά σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως πυρήνα τη συμμετοχή του σχολείου
στη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στον τόπο του. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν καλούνται να
ενεργοποιήσουν τα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να
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σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αποτιμήσουν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
εθελοντική αιμοδοσία και, τέλος, να συμβάλουν στη διοργάνωση μιας εθελοντικής αιμοδοσίας. Η
εκστρατεία μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, όπως: διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών και
βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές/τριες και ενήλικες, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, δημιουργία
αφισών, πανό, ζωγραφιών, ζωγραφικής σε τοίχους, δημιουργία συνθημάτων, τραγουδιών, λογοτεχνικών
έργων, θεατρικών και χορευτικών δρώμενων, συνέντευξη τύπου, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο,
παρουσίαση στο τοπικό ραδιόφωνο και τηλεόραση, προβολή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά..
Στη συνέχεια τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν σε πλατφόρμα τις καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα βραβευτούν για τη συνολική
τους δράση.
2. Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου για Εκπαιδευτικούς : Πρόκειται για Διαγωνισμό
εκπαιδευτικού σεναρίου που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και προωθεί την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το σενάριο μπορεί να αφορά είτε σύντομη
διδακτική παρέμβαση (διάρκειας λίγων διδακτικών ωρών) για συγκεκριμένα μαθήματα είτε σχέδιο project
μεγαλύτερης διάρκειας. Το σενάριο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση σχετικής φόρμας, και είναι
δυνατό να επισυναφθεί υποστηρικτικό υλικό (όπως παρουσίαση power point, φωτογραφίες κ.ά.)
3. Μαθητικό Διαγωνισμό : Ο εν λόγω Διαγωνισμός, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού (Ε΄
και Στ΄ τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου, αφορά στη δημιουργία έργων από τους/τις μαθητές/τριες με θέμα
την εθελοντική αιμοδοσία. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν με ατομικό ή συλλογικό έργο,
και συγκεκριμένα με αφίσα ή /και παραμύθι (Α/θμια) και με αφίσα ή/και ταινία μικρού μήκους (Β/θμια). Τα
έργα των μαθητών/τριών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με συμπλήρωση σχετικής φόρμας από τον/την
υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό.
Ο χρόνος για την υλοποίηση του Διαγωνισμού είναι το σχολικό έτος 2019-20. Η απονομή των
διακρίσεων θα γίνει κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης τον Μάιο 2020. Τα βραβεία θα αφορούν σε
εκπαιδευτικό/ψηφιακό υλικό, ενώ σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση
συμμετοχής.
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Η διεξαγωγή ενός διαγωνισμού, αυτή καθεαυτή, αποκλείει εξ ορισμού την υποχρεωτική συμμετοχή σε
αυτόν. Στο πλαίσιο του προαιρετικού χαρακτήρα συμμετοχής, τα σχολεία δύναται να ανακοινώσουν τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού, καλώντας, όσους/ες επιθυμούν, να επιλέξουν ελεύθερα τη συμμετοχή τους,
εκτός ωρολογίου προγράμματος.
β) Η γνωστοποίηση της προκήρυξης του Διαγωνισμού στα σχολεία να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και
πρόσφορο, και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των σχολικών μονάδων, των
εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους σε αυτόν.
γ) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η
καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του ατομική συμμετοχή (μετά την
έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους).
δ) 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.
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ε) Δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός
του περιεχομένου του Διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σωματείου «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org.gr. ή να
επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@horizontes4all.org.gr .
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/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
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