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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----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΄

Public key:

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

RSA/1024 bits

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας
Μαρούσι, 08-04-2019
Αρ. Πρωτ. Φ15/53976 /Δ2
Βαθ. Προτερ.

ΠΡΟΣ:

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

----Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Κανελλοπούλου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272, 3005 (Δ.Ε.)
210 344.2212 (Ε.Ε.)
Φαξ
: 210 344.3390
Email
: spoudonde@minedu.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

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: Απάντηση σε αίτημα διεξαγωγής Πανελλαδικών Διαγωνισμών με τίτλο «Σχολεία- Γέφυρες Ζωής»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 4636/Δ7/14-01-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στην από 29-06-2018 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 1/10-01-2019
απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι:
Α. εγκρίνουμε τη διεξαγωγή των παρακάτω Διαγωνισμών που διοργανώνει το Μη Κερδοσκοπικό
Σωματείο «Ορίζοντες» και αποσκοπούν στο να αναδείξουν την αξία της αιμοδοσίας ως πράξη αγάπης και
κοινωνικής ευαισθησίας και υπηρετούν τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τις ανάγκες της:
1. Διαγωνισμός Καλών Πρακτικών για σχολικές μονάδες- «Σχολεία- Γέφυρες Ζωής». O εν λόγω
Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων (Ε΄ και
Στ΄ τάξης), Γυμνασίων και Λυκείων (όλων των τύπων και όλων των τάξεων), καθώς και Σχολείων Ειδικής
Αγωγής, όλης της χώρας.
Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό καλούνται να ενεργοποιήσουν τα συλλογικά
όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να 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 και ενήλικες,
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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.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και επιπλέον προτείνεται,
κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη,
Βιολογία, ΚΠΑ, Ερευνητική Εργασία, καθώς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, η
διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται
και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου για Εκπαιδευτικούς - «Σχολεία- Γέφυρες Ζωής». O εν λόγω
Διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της
χώρας και πρόκειται για διαγωνισμό διδακτικού σεναρίου που προωθεί την ιδέα της εθελοντικής
αιμοδοσίας.
Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τους δύο Διαγωνισμούς μπορούν να υποβληθούν έως και την
Τετάρτη 10 Απριλίου 2019. Τα έργα θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα του Σωματείου
και από κάθε κατηγορία θα βραβευτεί ένα έργο, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες (σχολεία,
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες) θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση
και το βραβείο αφορά την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό.
Η έγκριση των εν λόγω Διαγωνισμών δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της εκάστοτε
σχολικής μονάδας, του Συλλόγου Διδασκόντων και των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας των οικείων
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β. Η συμμετοχή στους εν λόγω διαγωνισμούς δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου
ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού, δεν πρέπει
να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των
μαθητών/τριών.
γ. Η συμμετοχή στους εν λόγω διαγωνισμούς πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες και χωρίς να υπάρχει διάθεση, προβολή και διανομή
μη εγκεκριμένου υλικού καθώς και υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση, προσώπων ή
φορέων, κατά την υλοποίησή τους.
δ. Η διεξαγωγή ενός διαγωνισμού, αυτή καθεαυτή, αποκλείει εξ ορισμού την υποχρεωτική συμμετοχή των
συμμετεχόντων/ουσών σε αυτόν. Στο πλαίσιο του προαιρετικού χαρακτήρα συμμετοχής των
συμμετεχόντων/ουσών, τα σχολεία δύναται να ανακοινώσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καλώντας,
όσους επιθυμούν, να επιλέξουν ελεύθερα τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, εκτός ωρολογίου
προγράμματος και σχολικού πλαισίου.
ε. Η όλη δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Ε.Π., τους κανόνες
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δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των
συμμετεχόντων/ουσών.
Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους Διαγωνισμούς μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Σωματείου «Ορίζοντες»: http://www.horizontes4all.org.gr .

Β. δεν εγκρίνουμε τον Μαθητικό Διαγωνισμό αφίσας, παραμυθιού και βίντεο με θέμα την εθελοντική
αιμοδοσία για τους/τις μαθητές/τριες «Σχολεία- Γέφυρες Ζωής».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

3

