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Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Χορεύοντας οι λέξεις του 
τόπου μου»  για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2022-2023.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 116098/Δ2/23-09-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  Απαντώντας στην από 29-05-2022 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 50/22-09-2022 
απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε 
τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού  με τίτλο : «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου 
μου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις 
Δημοτικού) και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια), γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών 
μονάδων της χώρας και των ομογενειακών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2022, 
ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τις δράσεις τους μέχρι τις 10 Μαρτίου του 2023. Οι δράσεις 
ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση Φεστιβάλ στον Βόλο για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας
Βαθ. Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 06 -10-2022
Αρ. Πρωτ.  Φ15/122779/Δ2

ΠΡΟΣ:   

ΚΟΙΝ.:

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΄
---

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Β΄
                                        -----
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr                   
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. ( Π.Ε.)
                             : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Ζήβα Μ. (Δ.Ε.)                             
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)

                             : Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.42.249 (Π.Ε.)                    

: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

              : 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
info@horizontes4all.org
natse@sch.gr

1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
2. Διευθύνσεις  Π.Ε. &  Δ.Ε. της χώρας. 
3.  Δημόσιες και Ιδιωτικές 

Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων). 

4.  Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή

Τεχνών και Επαγγελμάτων
       info@sivitanidios.edu.gr
6. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής                                                                                                      

info@iep.edu.gr
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Ο εν λόγω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2022-2023, 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. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο 
θεμιτό και πρόσφορο.

2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/ 
τριες  και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων 
και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος 
και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας για συμμετοχή στον διαγωνισμό να πραγματοποιούνται με τρόπο, 
ώστε να μην παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ή/και εκτός ωρολογίου προγράμματος, και ο 
διαγωνισμός να διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/   
φορέων/υπηρεσιών.

5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν 
λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν 
γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

7. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλθέντων και 
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση, φεστιβάλ) να υλοποιηθούν με ευθύνη του φορέα 
διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και 
των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών.

9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την 
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον 
διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

10. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις του φεστιβάλ και στην
τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων 
τους.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα 
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Επισυνάπτονται συμπληρωματικά στοιχεία.

        Σημειώνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η 
αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 
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20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 
μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας». 

Επίσης, η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει 
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
      email: info@horizontes4all.org 

Υπεύθυνη Προγράμματος: Τσενέ Κωνσταντίνα,e-mail: diagonismoi@horizontes4all.org, τηλ: 
6944654367

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-
23→Διαγωνισμοί.

Συνημμένο: 1 ηλεκτρονικό αρχείο (Προκήρυξη)

Εσωτερική Διανομή:                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή                                                  ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                                                    
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
6. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων        
7. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
10. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε., Τμήμα B΄
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήμα B΄

                                                                              

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
2. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
3. Δ/ση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης
    για την Αειφορία- Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.– Τμήμα Β΄ 
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