
 
Προκήρυξη 

Πανελλήνιου Μαθητικοφ Διαγωνιςμοφ Καλών Πρακτικών χολικών 

Μονάδων «ΧΟΛΕΙΑ – ΓΕΦΤΡΕ ΖΩΗ»  

 
Το ςωματείο Ορίζοντες προκθρφςςει Πανελλινιο Διαγωνιςμό Καλϊν Πρακτικϊν Σχολικϊν 

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

     Αφετθρία τθσ πρωτοβουλίασ είναι θ διαπίςτωςθ ότι οι νζοι μζχρι 30 ετϊν αποτελοφν 

μόνο το 19% των εκελοντϊν αιμοδοτϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Εκνικοφ Μθτρϊου 

Αιμοδοτϊν. Ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν, 

ϊςτε να γίνουν οι ίδιοι ςτο μζλλον αιμοδότεσ. Παράλλθλα, τουσ δίνει τθν ευκαιρία να 

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

για αίμα, ενϊ παράλλθλα εμπλουτίηονται οι διδακτικοί ςτόχοι του Προγράμματοσ Σπουδϊν, 

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: 

 Οι μακθτζσ να ενθμερωκοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα 

και τθν αξία τθσ εκελοντικισ αιμοδοςίασ. 

 Να κατανοιςουν και να βιϊςουν τισ αξίεσ του εκελοντιςμοφ. 

 Να αναπτφξουν τθν ταυτότθτά τουσ ωσ ενεργοφ πολίτθ. 

 Η δραςτθριοποίθςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και των ςχολικϊν ςυλλογικϊν οργάνων. 

 Η ςφςφιξθ των δεςμϊν μεταξφ ςχολείου, γονζων και τοπικισ κοινωνίασ. 

Ο διαγωνιςμόσ είναι Πανελλαδικόσ και απευκφνεται ςε όλων των τφπων ςχολικζσ μονάδεσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  και ςυγκεκριμζνα για τθν Ε’ και ΣΤ’ τάξεισ 

του Δθμοτικοφ και όλων των τάξεων του Γυμναςίου και του Λυκείου.  

Πρόκειται για διαγωνιςμό Καλϊν Πρακτικϊν που ζχει ωσ πυρινα τθ ςυμμετοχι του 

ςχολείου ςτθ διοργάνωςθ εκελοντικισ αιμοδοςίασ ςτον τόπο του. Τα ςχολεία που κα 

πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό καλοφνται να ενεργοποιιςουν τα ςυλλογικά όργανα τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ, να ςυνεργαςτοφν με άλλουσ φορείσ, να ςχεδιάςουν, να υλοποιιςουν 

και να αποτιμιςουν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν εκελοντικι 

αιμοδοςία και τζλοσ να ςυμβάλουν ςτθ διοργάνωςθ μιασ εκελοντικισ αιμοδοςίασ. Η 

εκςτρατεία μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλεσ δράςεισ, όπωσ: διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν 

ομιλιϊν και βιωματικϊν εργαςτθρίων για μακθτζσ και ενιλικεσ, προετοιμαςία 

ενθμερωτικοφ υλικοφ, δθμιουργία αφιςϊν, πανό, ηωγραφιϊν, ηωγραφικισ ςε τοίχουσ, 

δθμιουργία ςυνκθμάτων, τραγουδιϊν, λογοτεχνικϊν ζργων, κεατρικϊν και χορευτικϊν  

δρϊμενων, ςυνζντευξθ τφπου, δθμοςιεφςεισ ςτον τοπικό τφπο, παρουςίαςθ ςτο τοπικό 

ραδιόφωνο και τθλεόραςθ, προβολι μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ  κ.α. Στθ 



ςυνζχεια τα ςχολεία καλοφνται να υποβάλουν ςε πλατφόρμα τισ καλζσ πρακτικζσ που 

ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν, προκειμζνου να γίνει θ επιλογι των ςχολικϊν μονάδων 

που κα βραβευτοφν για τθ ςυνολικι τουσ δράςθ. 

Ο Διαγωνιςμόσ διοργανϊνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (υπεφκυνο άτομο επικοινωνίασ: 

Τςενζ Κωνςταντίνα, natse@sch.gr, 6970185226). Επιπλζον προςδοκάται θ ςυνεργαςία με 

τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Ο Διαγωνιςμόσ διοργανϊνεται από το Σωματείο Ορίζοντες 

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

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνιςμοφ προβλζπει: 

 

α Διλωςθ ςυμμετοχϊν των Σχολικϊν Μονάδων: μζχρι τθν Δευτζρα 10 Φεβρουαρίου 2020. 

β. Υποβολι των δράςεων: μζχρι τθν Τρίτθ 31 Μαρτίου 2020. 

γ. Αξιολόγθςθ μζχρι τθν Πζμπτθ  30 Απριλίου 2020. 

δ. Τελετι βράβευςθσ τον Μάϊο 2020 

 

ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

Τα ςχολεία που κα πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό καλοφνται να υποβάλουν ςε πλατφόρμα 

τισ καλζσ πρακτικζσ που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν. Οι δράςεισ που κα υποβλθκοφν 

κα αξιολογθκοφν με κριτιρια: 

 Τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ, τθ δομι και ςυνοχι 

 Τθν καινοτομία και πρωτοτυπία 

 Τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν ευρφτερθ 

κοινότθτα 

 Τθ διεπιςτθμονικότθτα, τθ διακεματικότθτα και τθν πολυτροπικότθτα 

 Τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν  

 Τθ διάρκεια τθσ δράςθσ  

 Το παραχκζν υλικό ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 

 Τον αντίκτυπο ςτο ςχολείο ι/και ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα 

 

Τα ονόματα των ςχολικϊν μονάδων που κα διακρικοφν ςτον διαγωνιςμό κακϊσ και θ 

θμερομθνία τθσ τελετισ βράβευςθσ, κα ανακοινωκοφν μζςω ιςτοςελίδασ του Σωματείου.  

Από κάκε βακμίδα, μετά από αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι, κα βραβευτεί μία ςχολικι 

μονάδα και ςε όλεσ τισ μονάδεσ  κα δοκεί Βεβαίωςθ Συμμετοχισ.  Η απονομι των 

διακρίςεων κα γίνει ςτθ διάρκεια τελετισ και τα βραβεία αφοροφν ςε εκπαιδευτικό / 

ψθφιακό υλικό. 

Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο διαγωνιςμό δεν ζχει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για το 

ςχολείο. 

Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν είναι προαιρετικι και απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ των 

γονζων και κθδεμόνων για τθ ςυμμετοχι τουσ. 

mailto:natse@sch.gr


Ο φορζασ διοργάνωςθσ που αναλαμβάνει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ κα 

διαςφαλίςει τα προςωπικά δεδομζνα και τα πνευματικά δικαιϊματα των δθμιουργϊν. Στθν 

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.  

 

Ο διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ. Προτείνεται πάντωσ, 

κατά τθν κρίςθ των διδαςκόντων, θ προετοιμαςία των μακθτϊν/-τριϊν για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτο διαγωνιςμό κατά τθ διδαςκαλία μακθμάτων όπωσ: Γλϊςςα, Εικαςτικά, Ευζλικτθ 

Ζϊνθ, Βιολογία, ΚΠΑ, Ερευνθτικι Εργαςία, κακϊσ θ διδαςκαλία των επιμζρουσ αυτϊν 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, μζςα από τθν όλθ διαδικαςία, εμπλουτίηεται και διευρφνεται με 

τρόπο δθμιουργικό, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο Πρόγραμμα Σπουδϊν. 

 

Προβλζπονται διαδικαςίεσ αποτίμθςισ του διαγωνιςμοφ.  

 

 

 


