Πποκήπςξη
Πανελλήνιορ Μαθητικόρ Γιαγωνισμόρ Αειυοπίαρ
«ΠΑΑΡΟΝΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ»
Τν ζσκαηείν «Ορίζοντες» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σύλδεζκν Διιήλσλ Πξνπνλεηώλ
Πεηνζθαίξηζεο (ΣΔΠΠΔ) πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηελ Αεηθνξία, κε ηίηιν
«ΠΑΑΡΟΝΣΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ» γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020.
Οη απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, θαη θπξίσο κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ θαη ηελ αεηθόξν-βηώζηκε αλάπηπμε, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα
εθαξκνγή-πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ, έηζη ώζηε λα
πξνιεθζνύλ νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ε
επαηζζεηνπνίεζε απηή επηρεηξείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κέζα από ηνλ αζιεηηζκό.
Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη πώο ν αζιεηηζκόο
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηνλ αζιεηηζκό σο ελ δπλάκεη αξσγό γηα ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θιίκαηνο ζε όια ηα επίπεδα. Δμεηάδεη ηε ζρέζε
κεηαμύ αζιεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ θαη ππνγξακκίδεη ηνλ αληίθηππν πνπ
έρεη ν θάζε ηνκέαο, θαζώο θαη ηε κνλαδηθή ηνπ εμνπζία λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα
πξνσζήζεη ηε βησζηκόηεηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο/αζιεηέο, όισλ ησλ αζιεκάησλ ζε
νιόθιεξε ηε ρώξα θαη όρη κόλν.
Δπηδηώθνπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη λα πξνσζήζνπκε
κέζα από όια ηα αζιήκαηα ηελ αεηθνξία, ρξεζηκνπνηώληαο θαηλνηόκεο πξαθηηθέο πνπ
δείρλνπλ όηη ν αζιεηηζκόο κπνξεί λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζε όια ηα επίπεδα.
Τα ζρνιεία ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξάζε ιακβάλνληαο κέξνο ζηελ πινπνίεζε
θαηλνηόκσλ κνξθώλ παηρληδηώλ ή αζιεηηθώλ δξάζεσλ ζπλδπαζκέλα κε ηελ αεηθνξία,
ελώ ηαπηόρξνλα θαινύληαη λα πξαγκαηεπηνύλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηόπν πνπ
βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο (πόιε, βνπλό, ζάιαζζα) θαη ην είδνο ηνπ παηρληδηνύ ή ηεο
δξάζεο πνπ ζα επηιέμνπλ. 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
ηελ αεηθνξία κέζα από ηνλ αζιεηηζκό.
Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνσζείηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηε κείσζε ησλ

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ηε βησζηκόηεηα. Παξάιιεια, δίλεη
ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη γεληθόηεξα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα ζπκβάινπλ
άκεζα κέζα από ηε δξάζε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηνύκε «πξάζηλεο
πξαθηηθέο» ειαρηζηνπνηώληαο ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ.
Μέζα από ηνλ δηαγσληζκό, θαιύπηεηαη ινηπόλ ε αλάγθε γηα άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ελώ παξάιιεια εκπινπηίδνληαη νη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο έλλνηεο: εζεινληηζκόο, αεηθνξία, αζιεηηζκόο,
θνηλόηεηα, ελεξγόο πνιίηεο, αλζξσπηζκόο.
Οη ζθνπνί ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη νη εμήο:
 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηελ
αλαγθαηόηεηα θαη ηελ αμία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο.
 Ζ θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο θαη ε βίσζε ησλ αμηώλ ηνπ εζεινληηζκνύ κέζα από
ηα Οιπκπηαθά Ηδεώδε.
 Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ καζεηή σο ελεξγνύ πνιίηε
 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ζρνιηθώλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία.
 Ζ θαηαλόεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ αζιεηηζκνύ ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε.
 Ζ ζύζθημε ησλ δεζκώλ κεηαμύ ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Οη ζηόρνη ηνπ ζρεδηαζκνύ κηαο «πξάζηλεο» αζιεηηθήο εθδήισζεο κπνξνύλ λα είλαη:
 Βελτίωση ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πόξσλ
 Μείωση ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ
 Μείωση ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα θαη ηελ πεξηνρή
πνπ θηινμελείηαη ε δξάζε
 Πποστασία ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιόηεηαο
 Δνίσσςση ηεο ζπλείδεζεο ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο
 Δλασιστοποίηση ηεο ρξήζεο ησλ πιαζηηθώλ θιπ
Ο δηαγσληζκόο είλαη Παλειιαδηθόο θαη απεπζύλεηαη ζε όισλ ησλ ηύπσλ ζρνιηθέο
κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Δ’
θαη ΣΤ’ ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ.
Πξόθεηηαη γηα δηαγσληζκό Καιώλ Πξαθηηθώλ πνπ έρεη σο ππξήλα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζρνιείνπ ζηε δηνξγάλσζε εζεινληηθώλ θαη θαηλνηόκσλ κνξθώλ παηρληδηώλ ή αζιεηηθώλ
δξάζεσλ γηα ηελ αεηθνξία ζηνλ ηόπν ηνπο. Τα ζρνιεία πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηνλ
δηαγσληζκό θαινύληαη 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 ηελ αεηθνξία κέζσ ηνπ
αζιεηηζκνύ θαη ηέινο λα ζπκβάινπλ ζηε δηνξγάλσζε αζιεηηθώλ δξάζεσλ. Ζ αζιεηηθή
δξάζε πνπ θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεη κε θαηλνηόκν θαη
πξσηόηππν ηξόπν ηα δηάθνξα αζιήκαηα κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Δλδεηθηηθά
κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κε ηνλ

αζιεηηζκό, όπσο: βησκαηηθά εξγαζηήξηα γηα καζεηέο θαη ελήιηθεο, πξνεηνηκαζία
ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, δεκηνπξγία αθηζώλ, παλό, δσγξαθηθή ζε ηνίρνπο, δεκηνπξγία
ζπλζεκάησλ, ηξαγνπδηώλ, ζεαηξηθώλ θαη ρνξεπηηθώλ δξώκελσλ, ζπλέληεπμε ηύπνπ,
δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηνπηθό ηύπν, παξνπζίαζε ζην ηνπηθό ξαδηόθσλν θαη ηειεόξαζε,
πξνβνιή κέζα από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θ.α. Ζ πινπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ ή
ηεο δξάζεο κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία.

Ο Γηαγσληζκόο δηνξγαλώλεηαη από ην Σσκαηείν Ορίζοντες
Web:www.horizontes4all.org
Email: info@horizontes4all.org
Σηλέυωνο επικοινωνίαρ: 6944654367
Τν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβιέπεη:
α. Γήισζε ζπκκεηνρώλ ησλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ: κέρξη ηελ Παξαζθεπή 31 Ηαλνπαξίνπ
2020.
β. Υπνβνιή ησλ δξάζεσλ: κέρξη ηελ Τξίηε 31 Μαξηίνπ 2020.
γ. Αμηνιόγεζε κέρξη ηελ Πέκπηε 30 Απξηιίνπ 2020.
δ.Τειεηή βξάβεπζεο ηνλ Μάην 2020
ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ
Οη ζπκκεηνρέο είλαη νκαδηθέο. Τα ζρνιεία πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό
θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζε πιαηθόξκα ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη
πινπνηήζεθαλ, θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Να παξνπζηάζνπλ ηε δξάζε ηνπο ζπκπιεξώλνληαο ηε ζρεηηθή θόξκα, πνπ ζα ηνπο
απνζηαιεί,
β) Να ππνβάινπλ ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο π.ρ.
θσηνγξαθηθό πιηθό, βίληεν (δηάξθεηαο έσο 3 ιεπηά), power point, αξρείν pdf θ.ι.π.

Οη δξάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα αμηνινγεζνύλ κε θξηηήξηα:
 Τελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ηε δνκή θαη ζπλνρή
 Τελ θαηλνηνκία θαη πξσηνηππία
 Τελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηελ επξύηεξε
θνηλόηεηα
 Τε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ηε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ηελ πνιπηξνπηθόηεηα
 Τε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ
 Τν παξαρζέλ πιηθό ζην πιαίζην ηεο δξάζεο

Τα νλόκαηα ησλ δηαθξηζέλησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηνλ δηαγσληζκό θαζώο θαη ε
εκεξνκελία ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο, ζα αλαθνηλσζνύλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.
Από θάζε βαζκίδα, κεηά από αμηνιόγεζε από ηελ επηηξνπή, ζα βξαβεπηεί κία ζρνιηθή
κνλάδα. Ζ απνλνκή ησλ δηαθξίζεσλ ζα γίλεη ζηε δηάξθεηα εθδήισζεο. Τα βξαβεία ζα
αθνξνύλ ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ κε ςεθηαθό πιηθό. Σε όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηνλ δηαγσληζκό είλαη
πξναηξεηηθή, ελώ δελ ππάξρεη θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ή ην
ζρνιείν. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ησλ
γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ.
Ο θνξέαο δηνξγάλσζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ
δηαγσληζκνύ ζα δηαζθαιίζεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
ησλ δεκηνπξγώλ. 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 ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.
Πξνηείλεηαη πάλησο, θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθόλησλ, ε πξνεηνηκαζία ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό θαηά ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ
όπσο: Γιώζζα, Δηθαζηηθά, Δπέιηθηε Εώλε, ΚΠΑ, Δξεπλεηηθή Δξγαζία, θαζώο ε
δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο απηώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, κέζα από ηελ όιε
δηαδηθαζία, εκπινπηίδεηαη θαη δηεπξύλεηαη κε ηξόπν δεκηνπξγηθό, ζύκθσλα κε ηνπο
ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ.
Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ

