
 

Πποκήπςξη 

 

Πανελλήνιορ σολικόρ  Διαγωνισμόρ «ΥΟΡΕΤΟΝΣΑ ΟΙ 

ΛΕΞΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ»  

 

Σν ζσκαηείν Ορίζοντες ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ένωση Πτστιούτων Φσσικής 

Αγωγής Ν. Μαγνησίας πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό κε ηίηιν «ΥΟΡΔΤΟΝΣΑ ΟΗ 

ΛΔΞΔΗ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ» γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2019-2020. 

ηηο ζεκεξηλέο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο είλαη αλαγθαηόηεηα ν 

ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύλ γέθπξεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο κε δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό 

ππόβαζξν. Σν πξνηεηλόκελν πξόγξακκα, κε όρεκα κία δηεζλή γιώζζα, ηε 

γιώζζα ηνπ ρνξνύ, επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ρώξν ζπλάληεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο νκάδαο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην πξόγξακκα.   

Ο ρνξόο απνηειεί κέζνλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαζώο 

ελζσκαηώλεη θηλεηηθέο θόξκεο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ πνιηηηζκό ιαώλ ηεο 

Δπξώπεο θαη ιαώλ από άιιεο επείξνπο. Σν ζηνηρείν απηό αλαδεηθλύεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνύο θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο 

ηνπο, άζρεηα από ηνλ ρώξν πξνέιεπζεο. ην πιαίζην απηό, ε κάζεζε κέζσ 

ηνπ ρνξνύ πξνσζεί ην δηθαίσκα θάζε αηόκνπ γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δσή. Δπίζεο, ν ρνξόο, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ πξνσζεί, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό κέζνλ επαθήο 

κεηαμύ αηόκσλ κε δηαθνξεηηθή γιώζζα, θύιν, θνηλσληθή ηάμε θαη εζληθή 

θαηαγσγή, εηδηθά ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, όπνπ ππάξρεη αλαγθαηόηεηα 

αλάπηπμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο πξάμεο. 

πλδένληαο ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κε γεληθέο εθπαηδεπηηθέο 

αξρέο θαη αμίεο, θαίλεηαη όηη ηα παηδηά από κηθξή ειηθία ζα κπνξνύζαλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα σο πξνο ηελ εκθάληζε, ηε 

λννηξνπία, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηνλ ηξόπν δσήο, ηε γιώζζα.  

Οη ζηόρνη ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη νη εμήο: 

Οη καζεηέο/ήηξηεο: 

 Να εξεπλήζνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία, λα 

γλσξίζνπλ ηηο ξίδεο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο 

ηνπο.  

 Να εξεπλήζνπλ πηπρέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 



 Να εμεηάζνπλ θνηλά ζεκεία θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

παξαδόζεηο κε επίθεληξν ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

ζπλζέζεηο. 

 Να αληηιεθζνύλ θαη λα απνιαύζνπλ ηνλ πινύην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

νκάδαο. 

Δπηπιένλ επηδηώθεηαη: 

 Ζ ζύζθημε ησλ δεζκώλ κεηαμύ ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

κέζα από ηελ εκπινθή ησλ γνληώλ θαη ηνπ ζπγγεληθνύ θαη θνηλσληθνύ 

πεξίγπξνπ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην πξόγξακκα. 

Ο δηαγσληζκόο είλαη Παλειιαδηθόο θαη απεπζύλεηαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζπγθεθξηκέλα ηεο Δ’ θαη Σ’ 

Γεκνηηθνύ θαη όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ Γεληθώλ θαη 

Δηδηθώλ ρνιείσλ. Σα ζρνιεία πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ Γηαγσληζκό, 

θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ιεύθσκα εξεπλώληαο ηηο 

πηπρέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κέζα από ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο.  

Οη καζεηέο/ηξηεο πξνβιέπεηαη λα εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο: 

 Να αλαδεηήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ επηζέηνπ ηνπο. 

 Να ζρεκαηίζνπλ ην νηθνγελεηαθό ηνπο δέληξν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο θαη άιινπο ζπγγελείο ηνπο. 

 Να εληνπίζνπλ ηνπο ηόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη, κέζα από ηε 

δηαδξνκή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν. 

 Να ζπγθεληξώζνπλ πιηθό γηα απηνύο ηνπο ηόπνπο. 

 Δζηηάδνληαο ζηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο πνπ ζπλδένληαη κε απηνύο 

ηνπο ηόπνπο, λα ζπγθεληξώζνπλ πιηθό γηα ηνπο ρνξνύο απηνύο. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα κε πνηθίιν πιηθό (π.ρ. 

θσηνγξαθίεο, ράξηεο, θξάζεηο, πιεξνθνξίεο) 

 Να ζπλζέζνπλ ηα θείκελά ηνπο δηακνξθώλνληαο ην ιεύθσκα κε ηνπο 

ρνξνύο ηεο ηάμεο. 

ε όιε απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνπλ ζηελ νκάδα ην 

πιηθό ηνπο, εμεγνύλ, αιιά θαη δηδάζθνπλ νη κελ ζηνπο δε ηνπο ρνξνύο ηνπο θαη 

ηα ηξαγνύδηα ηνπο, κε ζπλνδνηπόξνπο ηνπο γνλείο θαη ζπγγελείο ηνπο από 

ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ θαη δαλείδνληαη πιηθό. 

  Οη δξάζεηο νινθιεξώλνληαη κε ηε δηνξγάλσζε Φεζηηβάι γηα ηηο νκάδεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα ιεπθώκαηα 

πνπ δεκηνύξγεζαλ ελώ δηδάζθνληαη  θαη ρνξεύνπλ όινη καδί θάπνηνπο από 

ηνπο ρνξνύο ηνπο. 

Σα ιεπθώκαηα πξέπεη λα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά θαη ηαρπδξνκηθά. 

Δπηπιένλ θάζε νκάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή, πξέπεη 

λα επηιέμεη 1-2 από ηνπο ρνξνύο θαη λα είλαη ζε ζέζε: α) Να θάλεη κία ζύληνκε 

παξνπζίαζή ηνπο θαη β) Να ηνπο δηδάμεη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο. 

 

 



Ο Γηαγσληζκόο δηνξγαλώλεηαη από ην σκαηείν Ορίζοντες 

Web:www.horizontes4all.org 

Email: info@horizontes4all.org 

Σηλέφωνο επικοινωνίαρ: 6944654367 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβιέπεη: 

α. Γήισζε ζπκκεηνρώλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 29 

Ννεκβξίνπ 2019. 

β. Τπνβνιή ησλ δξάζεσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ 2020. 

γ. Αμηνιόγεζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 27 Μαξηίνπ 2020. 

δ. Πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Φεζηηβάι ζηνλ Βόιν & Σειεηή βξάβεπζεο ηνλ 

Απξίιην 2020 

 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

Σα ζρνιεία πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό θαινύληαη λα 

ππνβάιινπλ ηε δξάζε ηνπο(ζα απνζηαινύλ ζρεηηθέο νδεγίεο). Οη δξάζεηο 

πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα αμηνινγεζνύλ κε θξηηήξηα: 

 Σελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ηε δνκή θαη ζπλνρή 

 Σελ θαηλνηνκία θαη πξσηνηππία 

 Σελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηελ 

επξύηεξε θνηλόηεηα 

 Σε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ηε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ηελ πνιπηξνπηθόηεηα 

 Σε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ  

 Σε δηάξθεηα ηεο δξάζεο  

 Σν παξαρζέλ πιηθό ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 

 Σνλ αληίθηππν ζην ζρνιείν ή/θαη ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα 

Σα νλόκαηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζηνλ δηαγσληζκό 

ζα αλαθνηλσζνύλ κέζσ ηζηνζειίδαο, θαζώο θαη ε εκεξνκελία ηεο ηειεηήο 

βξάβεπζεο.  

Από θάζε βαζκίδα, κεηά από αμηνιόγεζε από ηελ επηηξνπή, ζα βξαβεπηεί κία 

ζρνιηθή κνλάδα  θαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο  ζα δνζεί Βεβαίσζε πκκεηνρήο.  Ζ 

απνλνκή ησλ δηαθξίζεσλ ζα γίλεη ζηε δηάξθεηα ηειεηήο θαη ηα βξαβεία 

αθνξνύλ ζε εθπαηδεπηηθό / ςεθηαθό πιηθό. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζρνιείσλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ έρεη θακία νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ είλαη 

πξναηξεηηθή θαη απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ο θνξέαο δηνξγάλσζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα δηαζθαιίζεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ δεκηνπξγώλ. ηελ ηζηνζειίδα ζα δεκνζηεπηνύλ ηα 

δηαθξηζέληα έξγα. Γε ζα ππάξμνπλ έζνδα γηα ηνλ θνξέα πνπ πξνθεξύζζεη 

ηνλ δηαγσληζκό ή γηα άιινλ από ηα ππνβιεζέληα έξγα (κε εκπνξία ή 

δηαθήκηζε θ.ιπ.) θαη ε ρξήζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη κόλν γηα εθπαηδεπηηθνύο 

ζθνπνύο.  



Ο δηαγσληζκόο πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πξνηείλεηαη πάλησο, θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθόλησλ, ε πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηδαζθαιία 

καζεκάησλ όπσο: Γιώζζα, Δηθαζηηθά, Δπέιηθηε Εώλε, Φπζηθή Αγσγή, 

Δξεπλεηηθή Δξγαζία, θαζώο, κέζα από ηελ όιε δηαδηθαζία, ε δηδαζθαιία ησλ 

γλσζηηθώλ απηώλ αληηθεηκέλσλ εκπινπηίδεηαη θαη δηεπξύλεηαη κε ηξόπν 

δεκηνπξγηθό, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη ζην Πξόγξακκα 

πνπδώλ. Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο απνηίκεζήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 


