Πποκήπςξη
Πανελλήνιος Σσολικού Διαγωνισμού
«Let’s move»
Σν ζσκαηείν «Ορίζοντες» ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
(ΔΦΑΑ) πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηε ζπκβνιή ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία θαη ηελ
θνηλσληθή έληαμε, κε ηίηιν «Let’s move» γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021.
Οη απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο ζε ζρέζε κε πγεία ησλ πνιηηώλ θαη ηελ
θνηλσληθή έληαμε, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή-πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. ηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε ε επαηζζεηνπνίεζε απηή επηρεηξείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
κέζα από ηε Φπζηθή Αγσγή.
Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ηα νθέιε ηεο
άζθεζεο ηόζν γηα ηελ πγεία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ δηακνξθώλνληαο πξόηππα γηα δηα
βίνπ άζθεζε, όζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ θπζηθά αδπλάησλ αιιά θαη
αιινδαπώλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηε
ζεκαζία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ. Δμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο
πγείαο αιιά θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη
ππνγξακκίδεη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ν θάζε ηνκέαο, θαζώο θαη ηε κνλαδηθή ηνπ
εμνπζία λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε όινπο
ηνπο καζεηέο/ ηξηεο, ζηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο θαη όρη κόλν.
Δπηδηώθνπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη λα εληζρύζνπκε
ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ηελ έληαμε
κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην. Δπίζεο λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκεο πξαθηηθέο πνπ δείρλνπλ όηη ε Φπζηθή Αγσγή κπνξεί λα
ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζε όια ηα επίπεδα.
Σα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, ζα πξέπεη λα
πινπνηήζνπλ θαηλνηόκεο κνξθέο καζεκάησλ, παηρληδηώλ ή θαη αζιεηηθώλ δξάζεσλ.
Καινύληαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, λα
ζπλεξγαζηνύλ κε άιινπο θνξείο, λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα
απνηηκήζνπλ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ζεκαζία ηεο

άζθεζεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε κέζα
από ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα.
Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνσζείηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πγείαο
ηόζν ηεο δηθήο ηνπο όζν θαη αλζξώπσλ ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο κέζσ ηεο άζθεζεο
αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή
ζπκκεηνρή ζε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Παξάιιεια, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο
καζεηέο/ηξηεο θαη γεληθόηεξα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα ζπκβάινπλ άκεζα κέζα από
ηε δξάζε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ζηα
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.
Μέζα από ηνλ δηαγσληζκό, θαιύπηεηαη ινηπόλ ε αλάγθε γηα άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ελώ παξάιιεια εκπινπηίδνληαη νη ζηόρνη ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο: θπζηθή δξαζηεξηόηεηα,
πγεία, πνηόηεηα δσήο, εζεινληηζκόο, θνηλόηεηα, ελεξγόο πνιίηεο, θνηλσληθή έληαμε.
Οη ζθνπνί ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη νη εμήο:
 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία
ηεο άζθεζεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο
 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία
ηεο άζθεζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ηόζν ησλ θπζηθά αδπλάησλ
καζεηώλ/ηξηώλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.
 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηελ
αλαγθαηόηεηα θαη ηελ αμία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο.
 Ζ θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ δσήο κέζα
από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.
 Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ καζεηή σο ελεξγνύ πνιίηε
 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ζρνιηθώλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ηόζν ησλ θπζηθά αδπλάησλ
καζεηώλ/ηξηώλ όζν θαη ησλ αιινδαπώλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.
 Ζ ζύζθημε ησλ δεζκώλ κεηαμύ ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ο δηαγσληζκόο είλαη Παλειιαδηθόο θαη απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη
καζεηέο/ηξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όισλ ησλ ηύπσλ ησλ
ζρνιείσλ. Πξόθεηηαη γηα δηαγσληζκό θαηλνηόκσλ δξάζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή
θνηλόηεηα αιιά θαη εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ πνπ πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο άζθεζεο γηα
ηελ πγεία θαη ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ θπζηθά
αδπλάησλ αιιά θαη αιινδαπώλ καζεηώλ/ηξηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ .
Ο Γηαγσληζκόο δηνξγαλώλεηαη από ην σκαηείν Ορίζοντες (πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο (ππεύζπλν άηνκν επηθνηλσλίαο: ΔΤΓΔΝΗΑ ΓΚΟΡΣΗΛΑ –
egortsi@yahoo.gr- 6944654367). Δπηπιένλ πξνζδνθάηαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο
Γηεπζύλζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.

Σα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο είλαη:
-Παπατσάλλνπ Αζαλάζηνο, Κνζκήηνξαο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
-Γηγγειίδεο Νηθόιανο, Πξόεδξνο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
- Γθνξηζίια Δπγελία, PhD, ύκβνπινο Β’ ΦΑ ΗΔΠ
-Νάθε Υξύζα, Msc, Δθπαηδεπηηθόο ΦΑ ζε Πεηξακαηηθό ρνιείν
- Σζαδήκαο Υξήζηνο,Msc, η. ρνιηθόο ύκβνπινο
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ θαιώλ πξαθηηθώλ απνηειείηαη από ηνπο:
-Παπατσάλλνπ Αζαλάζηνο, Κνζκήηνξαο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
-Γηγγειίδεο Νηθόιανο, Πξόεδξνο ΔΦΑΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
- Γθνξηζίια Δπγελία, PhD, ύκβνπινο Β’ ΦΑ ΗΔΠ
-Νάθε Υξύζα, Msc, Δθπαηδεπηηθόο ΦΑ ζε Πεηξακαηηθό ρνιείν
- Σζαδήκαο Υξήζηνο,Msc, η. ρνιηθόο ύκβνπινο
Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβιέπεη:
α Γήισζε ζπκκεηνρώλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 6 Ννεκβξίνπ
2020.
β. Τπνβνιή ησλ δξάζεσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 Απξηιίνπ 2021.
γ. Αμηνιόγεζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ 2021.
δ. Σειεηή βξάβεπζεο ηνλ Μάην 2021.
ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ
Σόζν νη θαηλνηόκεο δξάζεηο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ όζν θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα
ζα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά κε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο θόξκαο. Δίλαη δπλαηόλ λα
επηζπλαθζεί ππνζηεξηθηηθό πιηθό (όπσο παξνπζίαζε power point, θσηνγξαθίεο,
βίληεν θ.ά.). Σόζν νη θαηλνηόκεο δξάζεηο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ όζν θαη ηα
εθπαηδεπηηθά ζελάξηα κπνξεί λα αθνξνύλ είηε ζύληνκε δηδαθηηθή παξέκβαζε
(δηάξθεηαο ιίγσλ δηδαθηηθώλ σξώλ) ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο αιιά θαη ζην
πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα, είηε ζρέδην
project κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. Μπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ είηε εληόο σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο π.ρ. κάζεκα Φπζηθήο Αγσγήο, Γιώζζα, Δηθαζηηθά, Δπέιηθηε Εώλε
(Α/ζκηα), Βηνινγία θαη ΚΠΑ, είηε εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. πξναηξεηηθά
πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δξάζεηο καζεηηθήο θνηλόηεηαο).
Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο αθνξνύλ:
 Σελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ηε δνκή θαη ηε ζπλνρή
 Σε ζπλάθεηα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ
εκπινπηηζκό θαη ηελ εμέιημε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδώλ







Σελ θαηλνηνκία θαη πξσηνηππία
Σε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε
Σελ έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθόηεηα
Σε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ζπιινγηθά όξγαλα
Σελ αμηνπνίεζε πνιιαπιώλ κνξθώλ δξάζεο θαη έθθξαζεο

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα δηαθξηζνύλ ζηνλ δηαγσληζκό,
αθνινύζσο θαη ε εκεξνκελία ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο, ζα αλαθνηλσζνύλ κέζσ
ηζηνζειίδαο.
Από θάζε βαζκίδα, κεηά από αμηνιόγεζε από ηελ επηηξνπή, ζα βξαβεπηνύλ 1 (κία)
ρνιηθή Μνλάδα θαη ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί θαη ζε όινπο ζα δνζεί Βεβαίσζε
πκκεηνρήο. Ζ απνλνκή ησλ δηαθξίζεσλ ζα γίλεη ζηε δηάξθεηα ηειεηήο θαη ηα
βξαβεία αθνξνύλ ζε εθπαηδεπηηθό / ςεθηαθό πιηθό.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηνλ δηαγσληζκό δελ έρεη
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ζρνιείν ή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 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. εκεηώλεηαη όηη, όζνλ αθνξά ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα,
ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ
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