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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI 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 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
--ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Public key:
RSA/1024 bits

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 06/03/2020
Αριθμ. Πρωτ. Φ16/34077/ 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.

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
(δια των οικείων Δ/νσεων)
: http://www.minedu.gov.gr
5. Σχολικές μονάδες Δ.Ε.
: spoudonde@minedu.gov.gr
(δια των οικείων Δ/νσεων)
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
6. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Τεχνών και Επαγγελμάτων
Μόκα Β. (Π.Ε.)
info@sivitanidios.edu.gr
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)
Μπάκα Χ. (Δ.Υ.Ε.Π.Α.)
Τηλέφωνο
:210-34.43.272 (Δ.Ε.)
ΚΟΙΝ:
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
hoa@ethnoa.org
: 210-34.42.247 (Π.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.275 (Δ.Υ.Ε.Π.Α.)
Fax
: 210-34.43.390
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικής πρότασης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής –
σχ. έτ. 2019-2020»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 30319/Δ2/28-02-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ.489/δπ/03-02-2020 έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,
σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 11/27-02-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2019-2020 την υλοποίηση εκπαιδευτικής πρότασης με τίτλο «Η ελπίδα
φωτίζει τον δρόμο μας… με την Ολυμπιακή Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία στο Τόκυο 2020» που θα
υλοποιηθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή – Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου όλης της χώρας.
Η εν λόγω δράση στοχεύει στο να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες καλύτερα τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, να μυηθούν στις Ολυμπιακές αξίες, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να
καλλιεργήσουν τον χαρακτήρα τους, ειδικά εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο το 2020.
Στηριζόμενοι στο «πένταθλο των Μουσών», όραμα του Pierre de Coubertin (αρχιτεκτονική, μουσική,

γλυπτική, ζωγραφική και λογοτεχνία), προτείνεται τα σχολεία να δουλέψουν στις θεματικές ενότητες
που θα επιλέξουν με τους εξής τρόπους: α) εικαστικές δημιουργίες, β) ποίηση- λογοτεχνική έκφραση, γ)
φωτογραφία, δ) animation, ε) παρουσιάσεις –ppt, στ) δημιουργία βίντεο ή αρχείων ήχου, ζ) 3D
κατασκευές.
Ενδεικτικά οι θεματικές από τις οποίες οι μαθητές/τριες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και
να δημιουργήσουν είναι:
 Τι συμβολίζει η Ολυμπιακή Φλόγα και οι τελετές αφής και παράδοσης.


Πότε παραδίδεται η Φλόγα στους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων.



Τι ακριβώς προβλέπει το τελετουργικό της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.



Τι θα συμβεί εάν έχει συννεφιά την ώρα της τελετής της αφής.



Ποια είναι η Πρωθιέρεια και πως επιλέγεται.

 Ποιοι είναι και πώς επιλέγονται οι λαμπαδηδρόμοι.
 Ποια θα είναι η διαδρομή της από την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία
μέχρι τον τελικό της προορισμό.


Από ποιες περίεργες τοποθεσίες έχει περάσει η Ολυμπιακή Φλόγα.



Ποια θα είναι η διαδρομή της από τη στιγμή που θα φτάσει στο Τόκυο.

 Από τα χέρια πόσων λαμπαδηδρόμων θα περάσει μέχρι να φτάσει στο Τόκυο.
 Τι ξεχωριστό θα συμβεί το 2020.
Οι εργασίες των μαθητών και των μαθητριών, θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΘΝΟΑ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (hoa@ethnoa.org). Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των
εργασιών ορίζεται η Τρίτη 10 Μαρτίου 2020. Επίσης, τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν,
μπορούν να αποστείλουν στιγμιότυπα (φωτογραφικό υλικό ή βίντεο) από την προετοιμασία των
έργων τους, προκειμένου να δημιουργηθεί από την ΕΘΝΟΑ αναμνηστικό βίντεο που θα προβληθεί
σε ειδική εκδήλωση εντός του Μαρτίου, προκειμένου να τιμηθούν τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
1. Η

συμμετοχή

των

σχολικών

μονάδων

στο

πρόγραμμα

είναι

προαιρετική

και

πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
2. Πριν από τις επισκέψεις στα σχολεία πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τους/τις
Διευθυντές/Διευθύντριες και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην
παρακωλύεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας.
3. Να εξασφαλισθεί η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών και να
υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων, έχοντας υπόψη ότι η
συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

4.

Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής
και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ,
2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).

5.

Η διάρκεια του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες τόσο για τους
μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6.

Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή/και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στη δράση θα γίνει χωρίς
δαπάνη για το Δημόσιο.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εν λόγω δράση οι ενδιαφερόμενοι/ες
παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας στον φορέα διεξαγωγής.
Εσωτερική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Εκ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.,
Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης., Τμήμα Β΄
Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αειφορίας, Τμήμα Γ΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.,
Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

