Προκήρυξη
Πανελλήνιο̋ Σχολικό̋ Διαγωνισμό̋ «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ
ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ»
Το σωματείο Ορίζοντε̋ σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσική̋
Αγωγή̋ Ν. Μαγνησία̋ προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ
ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το διδακτικό έτο̋ 2019-2020.
Στι̋ σημερινέ̋ πολυπολιτισμικέ̋ τάξει̋ είναι αναγκαιότητα ο
σχεδιασμό̋ και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρε̋
επικοινωνία̋ ανάμεσα σε μαθητέ̋/τριε̋ με διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη
γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνάντηση̋ και
συνεργασία̋ όλων των μαθητών/τριών του τμήματο̋ ή τη̋ ομάδα̋ που
συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Ο χορό̋ αποτελεί μέσον διαπολιτισμική̋ εκπαίδευση̋, καθώ̋
ενσωματώνει κινητικέ̋ φόρμε̋ που προέρχονται από τον πολιτισμό λαών τη̋
Ευρώπη̋ και λαών από άλλε̋ ηπείρου̋. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την
αλληλεπίδραση ανάμεσα στου̋ πολιτισμού̋ και την αναγνώριση τη̋ ισοτιμία̋
του̋, άσχετα από τον χώρο προέλευση̋. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση μέσω
του χορού προωθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ίσε̋ ευκαιρίε̋ στην
εκπαίδευση και τη ζωή. Επίση̋, ο χορό̋, λόγω τη̋ δυνατότητα̋ μη λεκτική̋
επικοινωνία̋ που προωθεί, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσον επαφή̋
μεταξύ ατόμων με διαφορετική γλώσσα, φύλο, κοινωνική τάξη και εθνική
καταγωγή, ειδικά στι̋ σύγχρονε̋ κοινωνίε̋, όπου υπάρχει αναγκαιότητα
ανάπτυξη̋ τη̋ διαπολιτισμική̋ παιδαγωγική̋ πράξη̋.
Συνδέοντα̋ τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με γενικέ̋ εκπαιδευτικέ̋
αρχέ̋ και αξίε̋, φαίνεται ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα ω̋ προ̋ την εμφάνιση, τη
νοοτροπία, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωή̋, τη γλώσσα.
Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξή̋:
Οι μαθητέ̋/ήτριε̋:
· Να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή του̋ ιστορία, να
γνωρίσουν τι̋ ρίζε̋ του̋ και να αναζητήσουν στοιχεία τη̋ ταυτότητά̋
του̋.
· Να ερευνήσουν πτυχέ̋ τη̋ τοπική̋ ιστορία̋.

Να εξετάσουν κοινά σημεία και διαφορέ̋ ανάμεσα σε διαφορετικέ̋
παραδόσει̋ με επίκεντρο τον παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε
συνθέσει̋.
· Να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο τη̋ πολυπολιτισμική̋
ομάδα̋.
Επιπλέον επιδιώκεται:
· Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπική̋ κοινωνία̋,
μέσα από την εμπλοκή των γονιών και του συγγενικού και κοινωνικού
περίγυρου των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.
Ο διαγωνισμό̋ είναι Πανελλαδικό̋ και απευθύνεται σε σχολικέ̋ μονάδε̋
Πρωτοβάθμια̋ και Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋, συγκεκριμένα τη̋ Ε’ και ΣΤ’
Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου Γενικών και
Ειδικών Σχολείων. Τα σχολεία που θα λάβουν μέρο̋ στον Διαγωνισμό,
καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα λεύκωμα ερευνώντα̋ τι̋
πτυχέ̋ τη̋ τοπική̋ ιστορία̋ μέσα από του̋ παραδοσιακού̋ χορού̋.
Οι μαθητέ̋/τριε̋ προβλέπεται να εμπλακούν σε δραστηριότητε̋ όπω̋:
· Να αναζητήσουν την ιστορία του επιθέτου του̋.
· Να σχηματίσουν το οικογενειακό του̋ δέντρο σε συνεργασία με του̋
γονεί̋ και άλλου̋ συγγενεί̋ του̋.
· Να εντοπίσουν του̋ τόπου̋ με του̋ οποίου̋ συνδέονται, μέσα από τη
διαδρομή τη̋ οικογένειά̋ του̋ στον χώρο και τον χρόνο.
· Να συγκεντρώσουν υλικό για αυτού̋ του̋ τόπου̋.
· Εστιάζοντα̋ στου̋ παραδοσιακού̋ χορού̋ που συνδέονται με αυτού̋
του̋ τόπου̋, να συγκεντρώσουν υλικό για του̋ χορού̋ αυτού̋.
· Να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα με ποικίλο υλικό (π.χ.
φωτογραφίε̋, χάρτε̋, φράσει̋, πληροφορίε̋)
· Να συνθέσουν τα κείμενά του̋ διαμορφώνοντα̋ το λεύκωμα με του̋
χορού̋ τη̋ τάξη̋.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητέ̋/τριε̋ παρουσιάζουν στην ομάδα το
υλικό του̋, εξηγούν, αλλά και διδάσκουν οι μεν στου̋ δε του̋ χορού̋ του̋ και
τα τραγούδια του̋, με συνοδοιπόρου̋ του̋ γονεί̋ και συγγενεί̋ του̋ από
του̋ οποίου̋ μαθαίνουν και δανείζονται υλικό.
Οι δράσει̋ ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση Φεστιβάλ για τι̋ ομάδε̋
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι ομάδε̋ παρουσιάζουν τα λευκώματα
που δημιούργησαν ενώ διδάσκονται και χορεύουν όλοι μαζί κάποιου̋ από
του̋ χορού̋ του̋.
Τα λευκώματα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά.
Επιπλέον κάθε ομάδα, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, πρέπει
να επιλέξει 1-2 από του̋ χορού̋ και να είναι σε θέση: α) Να κάνει μία σύντομη
παρουσίασή του̋ και β) Να του̋ διδάξει στι̋ υπόλοιπε̋ ομάδε̋.
·
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Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:
α. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι την Παρασκευή 29
Νοεμβρίου 2019.
β. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.
γ. Αξιολόγηση μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.
δ. Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ στον Βόλο & Τελετή βράβευση̋ τον
Απρίλιο 2020
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Τα σχολεία που θα πάρουν μέρο̋ στο διαγωνισμό καλούνται να
υποβάλλουν τη δράση του̋(θα αποσταλούν σχετικέ̋ οδηγίε̋). Οι δράσει̋
που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήρια:
· Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή
· Την καινοτομία και πρωτοτυπία
· Την ανάπτυξη συνεργασία̋ με την εκπαιδευτική κοινότητα και την
ευρύτερη κοινότητα
· Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα
· Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών
· Τη διάρκεια τη̋ δράση̋
· Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο τη̋ δράση̋
· Τον αντίκτυπο στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα
Τα ονόματα των σχολικών μονάδων που θα διακριθούν στον διαγωνισμό
θα ανακοινωθούν μέσω ιστοσελίδα̋, καθώ̋ και η ημερομηνία τη̋ τελετή̋
βράβευση̋.
Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία
σχολική μονάδα και σε όλε̋ τι̋ μονάδε̋ θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχή̋. Η
απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετή̋ και τα βραβεία
αφορούν σε εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό.
Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική
επιβάρυνση για το σχολείο. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι
προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για
τη συμμετοχή του̋. Ο φορέα̋ διοργάνωση̋ που αναλαμβάνει τη διαδικασία
υλοποίηση̋ του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα
πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα
διακριθέντα έργα. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει
τον διαγωνισμό ή για άλλον από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή
διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικού̋
σκοπού̋.

Ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται εκτό̋ ωρολογίου προγράμματο̋.
Προτείνεται πάντω̋, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των
μαθητών/τριών για τη συμμετοχή του̋ στον διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία
μαθημάτων όπω̋: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσική Αγωγή,
Ερευνητική Εργασία, καθώ̋, μέσα από την όλη διαδικασία, η διδασκαλία των
γνωστικών αυτών αντικειμένων εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο
δημιουργικό, σύμφωνα με του̋ στόχου̋ που τίθενται στο Πρόγραμμα
Σπουδών. Προβλέπονται διαδικασίε̋ αποτίμησή̋ του διαγωνισμού.

Πανελλήνιο̋ Σχολικό̋ Διαγωνισμό̋
«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 στο email:
info@horizontes4all.org
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣΠΟΛΗ
ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
FAX ΣΧΟΛΕΙΟΥ
E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
E-MAIL
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία………………………………
Ο/Η Υπεύθυνο̋ Εκπαιδευτικό̋

Ο/Η Διευθυντή̋/ντρια
(υπογραφή και σφραγίδα σχολείου)

