
 
Προκήρυξη 

Πανελλήνιου Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικοφ εναρίου 

«ΧΟΛΕΙΑ – ΓΕΦΤΡΕ ΖΩΗ»  

 
Σο ςωματείο Ορίζοντες προκθρφςςει διαγωνιςμό Εκπαιδευτικοφ εναρίου με τίτλο 

«ΧΟΛΕΙΑ – ΓΕΦΤΡΕ ΖΩΗ» για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020. 

Ο διαγωνιςμόσ αποςκοπεί ςτο να αναδείξει τθν αξία τθσ αιμοδοςίασ ωσ πράξθσ αγάπθσ και 

κοινωνικισ ευαιςκθςίασ και υπθρετεί τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν κοινωνία και τισ 

ανάγκεσ τθσ. Αφετθρία τθσ πρωτοβουλίασ είναι θ διαπίςτωςθ ότι οι νζοι μζχρι 30 ετών 

αποτελοφν μόνο το 19% των εκελοντών αιμοδοτών, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Εκνικοφ 

Μθτρώου Αιμοδοτών.  

Ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικών και των 

μακθτών, ώςτε να γίνουν οι ίδιοι ςτο μζλλον αιμοδότεσ. Παράλλθλα, τουσ δίνει τθν 

ευκαιρία να ςυμβάλουν ςτθν προςπάκεια τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ να καλφπτει τισ ανάγκεσ 

τθσ χώρασ για αίμα, ενώ παράλλθλα εμπλουτίηονται οι διδακτικοί ςτόχοι του 

Προγράμματοσ πουδών, που ςυνδζονται με τισ ζννοιεσ: αιμοδοςία, εκελοντιςμόσ, αγωγι 

υγείασ, κοινότθτα, ενεργόσ πολίτθσ, ανκρωπιςμόσ, ςφμφωνα με τουσ επιμζρουσ ςτόχουσ 

του διαγωνιςμοφ. 

Οι επιμζρουσ ςτόχοι του διαγωνιςμοφ είναι οι εξισ: 

 Η ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα και τθν αξία τθσ 

εκελοντικισ αιμοδοςίασ. 

 Η κατανόθςθ και βίωςθ των αξιών του εκελοντιςμοφ και τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ 

ςτα κοινά. 

 Ο εμπλουτιςμόσ του Προγράμματοσ πουδών μζςα από τθν αξιοποίθςθ των ευκαιριών 

που αυτό παρζχει για τθν ανάπτυξθ του κζματοσ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ  

 Η ςταδιακι διαμόρφωςθ από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ μίασ «τράπεηασ» 

διδακτικοφ υλικοφ και εκπαιδευτικών δράςεων που προωκοφν τθν εκελοντικι 

αιμοδοςία 

 Η προώκθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ διακεματικότθτασ ςτθν προςζγγιςθ του 

κζματοσ τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ είναι πανελλαδικόσ και απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Πρόκειται για διαγωνιςμό ςεναρίου που προωκεί τθν ιδζα 

τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ.  

Ο Διαγωνιςμόσ διοργανώνεται από το ωματείο Ορίζοντες (πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ 

(υπεφκυνο άτομο επικοινωνίασ: Σςενζ Κωνςταντίνα, Ουρανίασ 8, Διόνυςοσ, 14576, 



natse@sch.gr, 6970185226). Επιπλζον προςδοκάται θ ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ 

Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Ο Διαγωνιςμόσ διοργανώνεται από το ωματείο Ορίζοντες 

Web:www.horizontes4all.org 
Email: info@horizontes4all.org 
Σηλζφωνο επικοινωνίασ: 6944654367 
 

Σο χρονοδιάγραμμα του διαγωνιςμοφ προβλζπει: 

 

α Διλωςθ ςυμμετοχών των χολικών Μονάδων: μζχρι τθν Δευτζρα 10 Φεβρουαρίου 2020. 

β. Τποβολι των δράςεων: μζχρι τθν Σρίτθ 31 Μαρτίου 2020. 

γ. Αξιολόγθςθ μζχρι τθν Πζμπτθ  30 Απριλίου 2020. 

δ. Σελετι βράβευςθσ τον Μάϊο 2020 

 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

Σο ςενάριο κα υποβλθκεί θλεκτρονικά με ςυμπλιρωςθ ςχετικισ φόρμασ. Είναι δυνατόν να 

επιςυναφκεί υποςτθρικτικό υλικό (όπωσ παρουςίαςθ powerpoint, φωτογραφίεσ, κ.ά.). Σο 

ςενάριο μπορεί να αφορά είτε ςφντομθ διδακτικι παρζμβαςθ (διάρκειασ λίγων διδακτικών 

ωρών) ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα, είτε ςχζδιο project μεγαλφτερθσ διάρκειασ. Σο 

διδακτικό ςενάριο μπορεί να υλοποιθκεί είτε εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ π.χ. μάκθμα 

Γλώςςα, Εικαςτικά, Ευζλικτθ Ζώνθ (Α/κμια), Βιολογία και ΚΠΑ, Ερευνθτικι Εργαςία 

(Β/κμια), είτε εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ (π.χ. προαιρετικά προγράμματα ςχολικών 

δραςτθριοτιτων, δράςεισ μακθτικισ κοινότθτασ). 

 

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ αφοροφν:  

 Σθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ, τθ δομι και τθ ςυνοχι 

 Σθ ςυνάφεια με το Πρόγραμμα πουδών και τθ ςυμβολι του ςτον εμπλουτιςμό και 

τθν εξζλιξθ των διδακτικών ςτόχων του Προγράμματοσ πουδών 

 Σθν καινοτομία και πρωτοτυπία 

 Σθ διακεματικότθτα και τθ διεπιςτθμονικότθτα ωσ προσ τθν προςζγγιςθ 

 Σθν ζμφαςθ ςτθ ςυνεργατικότθτα  

 Σθ ςυνεργαςία με φορείσ και ςυλλογικά όργανα 

 Σθν αξιοποίθςθ πολλαπλών μορφών δράςθσ και ζκφραςθσ 

 

Σα ονόματα των εκπαιδευτικών που κα διακρικοφν ςτον διαγωνιςμό κακώσ και θ 

θμερομθνία τθσ τελετισ βράβευςθσ, κα ανακοινωκοφν μζςω ιςτοςελίδασ.  

Από κάκε βακμίδα, μετά από αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι, κα βραβευτοφν τρεισ 

(3)εκπαιδευτικοί και ςε όλουσ κα δοκεί Βεβαίωςθ υμμετοχισ.  Η απονομι των διακρίςεων 

κα γίνει ςτθ διάρκεια τελετισ.Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικών ςτον διαγωνιςμό δεν ζχει 

καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για το ςχολείο ι τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ο φορζασ διοργάνωςθσ που αναλαμβάνει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ κα 

διαςφαλίςει τα προςωπικά δεδομζνα και τα πνευματικά δικαιώματα των δθμιουργών. τθν 
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ιςτοςελίδα κα δθμοςιευτοφν τα διακρικζντα ζργα. Δε κα υπάρξουν ζςοδα για τον φορζα 

που προκθρφςςει τον διαγωνιςμό ι για άλλον, από τα υποβλθκζντα ζργα (με εμπορία ι 

διαφιμιςθ κ.λπ.) και θ χριςθ των ζργων κα γίνει μόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Εάν 

δθμοςιεφονται και ζργα μακθτών ωσ μζροσ τθσ παρουςίαςθσ του ςεναρίου, κα ηθτθκεί 

Τπεφκυνθ Διλωςθ από τον αςκοφντα τθν επιμζλεια του μακθτι ι τθσ μακιτριασ ότι 

δζχεται να δθμοςιευτεί το ζργο του μακθτι ι τθσ μακιτριασ ςε θλεκτρονικό ι ζντυπο μζςο, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 

 

Προβλζπονται διαδικαςίεσ αποτίμθςισ του διαγωνιςμοφ.  

 

 

 


