
Προκήρυξη 

Πανελλήνιος Σχολικός  Διαγωνισμός 

«ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ» 
 

Το σωματείο Ορίζοντες προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΖΩΗΣ» για το διδακτικό έτος 2018-2019. 

     Αφετηρία της πρωτοβουλίας είναι η διαπίστωση ότι οι νέοι μέχρι 30 ετών 

αποτελούν μόνο το 19% των εθελοντών αιμοδοτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει στην 

ευαισθητοποίηση των μαθητών, ώστε να γίνουν οι ίδιοι στο μέλλον αιμοδότες. 

Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να συμβάλουν στην προσπάθεια της ελληνικής 

κοινωνίας να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας για αίμα, ενώ παράλληλα 

εμπλουτίζονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, που συνδέονται 

με τις έννοιες: αιμοδοσία, εθελοντισμός, αγωγή υγείας, κοινότητα, ενεργός πολίτης, 

ανθρωπισμός, σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους του διαγωνισμού.  

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 Οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την 

αναγκαιότητα και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 Να κατανοήσουν και να βιώσουν τις αξίες του εθελοντισμού. 

 Να αναπτύξουν την ταυτότητά τους ως ενεργού πολίτη. 

 Να δραστηριοποιηθεί η μαθητική κοινότητα και τα σχολικά συλλογικά όργανα. 

 Να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας. 

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στις Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Πρόκειται για 

διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που έχει ως πυρήνα τη συμμετοχή του σχολείου στη 

διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στον τόπο του. Τα σχολεία που θα πάρουν 

μέρος στο 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, 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.α. 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 διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες. 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά 

την αίτηση συμμετοχής (θα αναρτηθεί στο www.horizontes4all.org.gr)  στο 

info@horizontes4all.org.gr  έως την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019. 

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι:  

- Αλεξιάδη Αικατερίνη, υπεύθυνη Πολιτιστικών ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής 

- Κακουροπούλου Αγλαΐα, βιολόγος, εκπαιδευτικός 

- Παπαρήγα Φωτεινή, φιλόλογος, εκπαιδευτικός 

- Τσαδήμας Χρήστος, σχολικός σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 

-Τ σενέ Κων/να, δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης των καλών πρακτικών αποτελείται από τους:  

- Αλεξιάδη Αικατερίνη, υπεύθυνη Πολιτιστικών ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής 

- Κατέβας Προκόπης, Διευθυντής Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αθηνών ΝΙΜΙΤΣ 

- Τσαδήμας Χρήστος, σχολικός σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 

- Τσενέ Κων/να, δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος 

- Φιλίππου Αναστάσιος, Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει: 

α. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Παρασκευή 1 

Φεβρουαρίου 2019. 

β. Αποστολή των λευκωμάτων: μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2019. 

γ. Αξιολόγηση: μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. 

δ. Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ: τον Απρίλιο 2019. 

ε. Τελετή βράβευσης στην Αθήνα: τον Απρίλιο 2019. 

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να παρουσιάσουν τη 
δράση τους σε ειδική  ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι δράσεις που θα υποβληθούν θα 
αξιολογηθούν με κριτήρια: 

 Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή 

 Την καινοτομία και πρωτοτυπία 

 Την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη 

κοινότητα 

 Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα 

 Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών  

 Τη διάρκεια της δράσης  

https://horizontes4all.org.gr/
mailto:info@horizontes4all.org.gr


 Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο της δράσης 

 Τον αντίκτυπο στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα 

 
Τα ονόματα των σχολικών μονάδων που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα 

ανακοινωθούν μέσω ιστοσελίδας, καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης.  

     Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία 

σχολική μονάδα  και σε όλες τις μονάδες  θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.  Η 

απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν σε 

εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό. Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό δεν 

έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο. Η συμμετοχή των μαθητών/-

τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και 

κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη 

διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα 

και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν 

τα διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον 

διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) 

και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον θα 

ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της 

μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε 

ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

     Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται 

πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για 

τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: 

Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Βιολογία, ΚΠΑ, Ερευνητική Εργασία, καθώς 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. 

     Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού.  

 

Διοργάνωση: Ορίζοντες 

 

 


